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UDC 070JEDINSTVO
792(497.113 Novi Sad)”1919”
78.071.1:929 Konjović P.

Др Не ма ња Сов тић

О„ПО ЗО РИ ШНОМ ПИ ТА ЊУ” 1919. ГО ДИ НЕ  
У ДНЕВ НОМ ЛИ СТУ ЈЕ ДИН СТВО ПОД  

УПРА ВОМ ПЕ ТРА КО ЊО ВИ ЋА *

Са же так: Днев не но ви не Је дин ство ва жан су из вор за про у ча ва ње кул-
ту ре Но вог Са да из ме ђу два свет ска ра та. То ком пр ве го ди не из ла же ња ли ста, 
1919, управ ник је био срп ски ком по зи тор Пе тар Ко њо вић. Исте го ди не ре ша-
ван је ста тус Срп ског на род ног по зо ри шта у но вој др жа ви Кра ље ви ни Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца. Из на пи са у Је дин ству, од ко јих је ве ћи ну са ста вио Пе тар 
Ко њо вић, са зна је мо да се овај ком по зи тор и му зич ки пи сац за ла гао за ета ти-
за ци ју по зо ри шта, док је Дру штво за СНП же ле ло са мо у пра ву. У дру гој по-
ло ви ни го ди не по ле ми ка је пре ра сла у отво ре ни су коб.

Кључ не ре чи: Је дин ство, Пе тар Ко њо вић, Срп ско на род но по зо ри ште, 
Дру штво за СНП, Кра ље ви на СХС. 

Спи са тељ ски опус Пе тра Ко њо ви ћа (1883–1970) на ста јао је упо ре до са 
ком по зи то ро вим му зич ким де ли ма. По ред му зи ко граф ског кор пу са ко ји, из-
ме ђу оста лог, укљу чу је сту ди је о Сте ва ну Мо крањ цу и Ми ло ју Ми ло је ви ћу, 
и зби р ке тек сто ва Лич но сти, Књи га о му зи ци срп ској и сла вен ској и Огле ди 
о му зи ци, Ко њо ви ћев спи са тељ ски рад об у хва та пре во де опер ских ли бре та, 
пе снич ка оства ре ња и по зо ри шну кри ти ку. Де лат ност Пе тра Ко њо ви ћа као 
му зич ког пи сца би ла је пред мет про у ча ва ња Рок сан де Пе јо вић (Pe jo vić 1994; 
Пе јо вић 1999), док су ње го ве на пи се о по зо ри шту, пр вен стве но оне о умет-
нич кој про дук ци ји Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду, об ра ђи ва ли 
Је ле на Глу ши ца (Глу ши ца 2011) и Не ма ња Сов тић (Сов тић 2017). 

Ко њо ви ће ва пи са на реч о му зи ци и по зо ри шту не от кри ва са мо из вр сног 
по зна ва о ца умет но сти већ и брит ког жур на ли сту, про ниц љи вог ко мен та-
то ра кул тур ног жи во та и оштр ог по ле ми ча ра са иде о ло шком ам би ци јом. 

* О вај текст је део про јек та Днев не но ви не „Је дин ство” – из вор за про у ча ва ње му зич ке 
кул ту ре Но вог Са да из ме ђу два ра та ко ји, у окви ру ра да Оде ље ња за сцен ске умет но сти и 
му зи ку Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, фи нан си ра Ми ни стар ство за кул ту ру и ин фор ми са ње 
Ре пу бли ке Ср би је.
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На ци о нал но, али и пр о ју го сло вен ски ори јен ти сан, Ко њо вић је умет нич ка 
пи та ња по сма трао у све тлу дру штве но-исто риј ских (не)при ли ка, чи ји је био 
по сма трач и уче сник. Есе ји стич ка еру ди ци ја Пе тра Ко њо ви ћа до бро је по зна-
та, а ње гов „из лет” у но ви нар ске „во де” по чет ком 1919. го ди не остао је до 
да нас не до вољ но ис тра же но под руч је. 

У овом ра ду ак це нат је ста вљен на пред ста вља ње гра ђе. На ме ра је да се 
до при не се бу ду ћим ис тра жи ва њи ма по све ће ним „ра све тља ва њу Ко њо ви ће вог 
мно го стру ког кул тур ног пре га ла штва”, за рад „по ступ ног ства ра ња це ло куп-
ног ‘мо за и ка’ ком по зи то ро ве бо га те би о гра фи је” (Глу ши ца 2011: 80). Иза бра-
ни су члан ци из Је дин ства, но во сад ског днев ног ли ста чи ји је Ко њо вић био 
управ ник то ком исто риј ски зна чај не 1919. го ди не. Је зик ни је ускла ђен са са-
вре ме ним пра во пи сним нор ма ма, већ су на пи си пре не ти у из вор ном ви ду. У 
члан ци ма је дат осврт на пред ста ве у об но вље ном по зо ри шту, а кри ти ко ва-
но је и по на ша ње пу бли ке. По ле ми ка о „по зо ри шном пи та њу” ре зул ти ра ла 
је заошт рeним то ном у спо ру са Дру штвом за Срп ско на род но по зо ри ште. 
Ко мен тар при ка зи ва ча ука зу је на мо гу ће ту ма че ње пре до че них на пи са, ну-
де ћи по тен ци јал на ин тер пре та тив на усме ре ња ко ја не тре ба до жи ве ти као 
ау то ри тар ну чи та лач ку су ге сти ју. 

1. По зо ри шна кри ти ка

Од осни ва ња днев ног ли ста Је дин ство Пе тар Ко њо вић је бе ле жио сво-
је ути ске о умет нич кој про дук ци ји Срп ског на род ног по зо ри шта у ру бри ци 
„По зо ри ште”. Упр кос то ме што је ини ци ја ли ма П. К. пот пи са на са мо пр ва, 
вр ло оштра кри ти ка ко ма да Се о ски ло ла, до след ност при сту па и је зич ко-стил-
ска кон зи стент ност у ни зу дру гих чла на ка под у пи ре прет по став ку о Ко њо ви-
ће вом ау тор ству. По пра ви лу је реч о крат ким освр ти ма ко ји са др же основ не 
ин фор ма ци је о до га ђа ју и ау то ров кри тич ки суд. По хва ле су би ле ре зер ви са-
не за озбиљ ни је ко ма де жан ров ски од ре ђе не исто риј ском те ма ти ком (Хај дук 
Вељ ко), лир ском ин тро спек ци јом (Пер ћин) и со ци јал ном дра мом (На да). С 
дру ге стра не, пре ма ла ким ко ма ди ма као што су Се о ски ло ла и Мој де ран 
Ко њо вић се ре зо лут но по ста вио, из ја вљу ју ћи да је „скан да ло зно (...), скроз не-
де мо крат ски и не са ве сно и не у ку сно, нај го ре и нај ба нал ни је при ка зе да ва ти ‘за 
на род’, јер је и на ро ду по треб но из но си ти са мо ва ља ну и по ште ну умет ност”. 
Ко њо ви ће ве по зо ри шне кри ти ке у днев ном ли сту Је дин ство ре зо ни ра ју са 
ком по зи то ро вим ра ни је про кла мо ва ним ста вом да по зо ри ште тре ба да има 
про свет но-умет нич ку функ ци ју, а не да бу де из вор за ба ве и ра зо но де. 

* * *
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Пе так, 25. 4. 1919.; По зо ри ште: 

Ју че сам гле дао у на шем На род ном По зо ри шту пред ста ву ко ја је би ла, без 
устру ча ва ња ћу ре ћи, скан да ло зна. При ка зи вао се „Се о ска Ло ла”. Гле дао сам 
са мо по ла чи на, јер сам то ли ко мо гао из др жа ти. Ако је на ше По зо ри ште за то 
об но ви ло свој рад, да да је ова кве при ка зе, он да је ште та за сав тај по сао и но вац.

По треб но је на ро чи то под ву ћи да је скроз не де мо крат ски и не са ве сно и 
не у ку сно, нај го ре и нај ба нал ни је при ка зе да ва ти „за на род”, јер је и на ро ду по-
треб но из но си ти са мо ва ља ну и по ште ну умет но сти. О По зо ри шту ће мо, ина че, 
го во ри ти још.

П. К.

* * *

Сре да, 30.4. 1919.; По зо ри ште:

У не де љу је пред пу ном ку ћом да ван Дра га ши ћев исто риј ски ко мад Хај дук 
Вељ ко. Иа ко овај ко мад за да на шње вре ме већ гу би сво ју ак ту ал ност, наш на род 
га ра до гле да и пра ти са ужи ва њем. Хај дук Вељ ка је играо Г. Ва си ље вић као 
сво ју ста ру до бру уло гу, у ко јој се и да нас до бро одр жао. Г. Спа сић (Му ла па ша) 
је та ко ђер играо до бро. Чу ли смо и гу сле, у ко је је гу дио и пе вао Г. Ра ду ло вић, 
добар уче ник пок. др. Бо шка Пе тро ви ћа, од чи је смр ти их рет ко чу је мо у Н. 
Са ду. Ко мад је ина че до ста до бро ишао. Је дан ар гу мент ви ше да се, по ред на род-
не сим па ти је, мо же још др жа ти на по зор ни ци.

* * *

Су бо та, 3.5. 1919.; По зо ри ште: 

Си ноћ ни при каз че шке ко ме ди је „Пер ћин” од Гђе Ви ко ве-Ку ње тиц ке дао 
је, по сле мно гих раз о ча ре ња, јед но ин тим ни је ве че у на шем те а тру. Мно го се, 
при састaвљaњима ре пер то а ра, де кла мо ва ло, до са да, о сло вен ском ре пер то а ру, 
али се он ни је, или је два ви део. Сад смо ви де ли до бру че шку ствар, и то тре ба 
озна чи ти као успех и на пре дак на шег по зо ри шта.

Дру ги успех је у при ка зу. Г. дра ма тург Др. Су бо тић је, ре жи јом ово га ко-
ма да, ус пео да на на шу, увек та ко уко че ну сце ну до не се дах жи во та и искре но сти 
у оном што се при ка зу је. Це ла пред ста ва је би ла уми ве на, има ла је рит ма и оче-
вид но је спо соб на да ожи ви ин те ре се за на ше сло вен ске ства ри.

Глу ми ла се до бро, го спо ђе чак вр ло до бро. Јед но би се мо гло, па жњом, по-
сти ћи: дик ци ја је пре ма ло мо ду ла тив на. Сва ки ор ган иде сво јом, ско ро пра вом 
ли ни јом. Ме ђу тим је це ла ска ла то но ва, ко ји се не до ди ру ју, и то ути че ма ло 
мо но то но. 

Утвр ди ће мо јед но ус пе ло ве че. Оно зна чи да чо ве ку ко ји је с до вољ но ин-
те ре са, уку са и по зна ва ња по зо ри шта, као што је слу чај с дра ма тур гом Др. Су-
бо ти ћем, тре ба оси гу ра ти мо гућ ност ин тен зив ни јег ра да. И ова ко их је та ко 
ма ло ко ји су, код нас, за тај по сао.



* * *

Не де ља, 11. 5. 1919.; По зо ри ште: 

У сре ду и че твр так да ва на је у по зо ри шту Ха јер ман со ва На да (Хо ланд ски 
ри ба ри). Мо же мо од мах ре ћи да је ово био је дан од нај у спе ли јих ко ма да ове 
се зо не. Ова до бра со ци јал на дра ма, у ко јој се из но си те шки, пат нич ки жи вот 
При мо ра ца, ко ји, упр кос жи вот ној не си гур но сти ко јој их из ла же мо ре, од ла зе 
на мор ску пу чи ну ра ди ко ре хле ба, мно го је за ни ма ла на шу пу бли ку. Мо ре, у 
пе сма ма ве ли ких пе сни ка, као сим вол не и срц пног вре ла Веч не Ле по те, Ве ли ке 
Тај не, Ча ри, и Мо ре, као сим вол „За штит ни ка” си ро тих, бед них, ко ји ма пру жа 
из вор жи во та! Па, ипак, има љу ба ви за род ни крај и та мо.

Ко мад је, у це ли ни, до бро игран. По је ди не сце не, на ро чи то у по след њем 
чи ну, би ле су од ја ког ефек та. Спо ми ње мо г-ђу Ди нић ку (у нај ја чој уло зи), Г-ђе 
Ра ја чић ку, Ха џи ће ву (на ро чи то у по след њој сце ни), Ва си ље вић ку, Г-ђу Лен ску, 
Г. Г. Ва си ље ви ћа, Спа си ћа, Ди ни ћа, од мла ђих Ку сту ди ћа (у по чет ку ма ло пре-
те ру је), Јо ва но ви ћа.

По не ли смо ути сак да се у на шем По зо ри шту мо гу игра ти и до бре ства ри, 
и до бро.

* * *

Не де ља, 8. 6. 1919.; По зо ри ште: 

Са Шу ма хе ро вом и Лип ши цо вом ве се лом игром „Мој де ран” ре пер то ар 
ни је до био ни шта. Је дан ко мад без ика кве ли те рар но умет нич ке вред но сти, 
ко ји је ди но спа са ва на по зор ни ци до бра игра. Овај ко мад је мо гао од мах би ти 
за ме њен са мно го дру гих ве се лих ига ра, па и са та ко ви ма од ко јих по зо ри ште 
има, си гур но, и ру ко пи се на рас по ло же њу, са мо да се по тру ди ло да их по тра жи. 
Пра зних ко ма да је већ би ло до ста.

Игра је би ла, за то, бо ља, и та ко је пу бли ка, ипак, не ка ко ухва ти ла ра чун. 
Гђи ца Лен ска у уло зи Ли те (де ран) би ла је вр ло до бра. Ње на игра је при род на и 
ла ка, крет ње до ста од ме ре не и си гур не, и са уло га ма сво је вр сте она за у зи ма на 
на шој по зор ни ци ле по ме сто. Пу бли ка ју је ра до гле да ла и на гра ди ла апла у зом. 
Те шко ће у је зи ку јој са мо сме та ју у из ве сним мо мен ти ма, но са ве сним ра дом 
ће бр зо пре ћи и пре ко то га. Г. Ди нић (Ро кус) био је у свом еле мен ту и сво јом 
игром др жао ве се ло рас по ло же ње пу бли ке. Гђа Ха џић ка, у уло зи Уле, по ја вом 
и ле пом игром би ла је сим па тич на и до бра. Г. Кран че вић је, та ко ђер, играо до бро. 
Игра је у глав ном ишла до бро, и по ред му зи ке ко њич ке ди ви зи је и при су ства 
на ших дра гих Бе о гра ђа на, ку ћа је би ла у ле пом рас по ло же њу.

2. О пу бли ци

Ко њо ви ће во по до зри во око је, с вре ме на на вре ме, по глед упу ћи ва ло и 
ка пу бли ци, пре у сме ра ва ју ћи фо кус с про дук ци је на ре цеп ци ју по зо ри шних 
ко ма да. На стра ни ца ма Је дин ства пу бли ка је хва ље на, али и ку ђе на због свог 
др жа ња пре, то ком и на кон пред ста ва. Ре чи за хвал но сти упу ћи ва не су због 
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при вр же но сти пу бли ке По зо ри шту исо лид ној по се ти, без ко је ова уста но ва 
у те шким ма те ри јал ним при ли ка ма не би оп ста ла то ком пр ве по сле рат не 
го ди не. Кри ти ке су ци ља ле на по ди за ње по зо ри шне али и оп ште кул ту ре 
по се ти ла ца, осла ња ју ћи се на иде ју о вас пит но-обра зов ној уло зи умет но сти, 
али и на еле мен те ори јен та ли стич ког и бал ка ни стич ког дис кур са.

* * *

Уто рак 29. 4. 1919.; По Но во ме Са ду – по зо ри шна пу бли ка: 

Из гле да да се на ша пу бли ка на га ле ри ји по пра ви ла. Је сте ли би ли на пре-
ми је ри „Се о ско га ло ле”? Зар ни је би ла уме ре ни ја не го ра ни је? Ни је би ло до ви-
ки ва ња ни зви жда ња! Ка ко ће би ти на оста ли ма – ви де ће мо; же ли мо, да га ле ри ја 
бу де при стој на. То, у оста лом, тра жи до бар глас на шег на ро да. Нас је свет ски 
рат раз гла сио по це лом све ту – не на на шу ште ту! Свет нас је по чео це ни ти – па 
зар ми са ми се бе да не це ни мо! Ду жност је на ша, да бу де мо озбиљ ни, но до вољ-
но тре зве ни. Иде те ли у но во сад ске би о ско пе? До бро – иде те, па је сте ли ви де ли 
ка ко се Ма ђа ри по на ша ју? Де ру се, до ви ку ју се, зви жде и цвр ка ју усна ма, кад се 
на плат ну љу бе. Ала је то цвр ка ње од врат но, а још од врат ни је, кад се на ђе и по 
не ка на ша бу да ла, па цвр ка! При чај те до бре ма ђар ске осо би не, јер они има ју 
до брих осо би на, а чу вај те се бо ле сног хи сте рич ног цвр ка ња! А и Ма ђа ри тре-
ба, да се ока ну раз у зда но сти, јер ће је ди но тре зве но шћу по пра ви ти оно, што је 
њи хо ва нео б у зда ност по ква ри ла. Има ју ли Ма ђа ри у сво јој но вој др жа ви пред-
ња ка учи те ља – или је на род оста вљен сам се би?

Hom me ma sque

* * *

Че твр так, 3. 7. 1919.; Из Кан це ла ри је Срп ског на род ног по зо ри шта: 

На ше је по зо ри ште за вр ши ло пр ву сво ју се зо ну у осло бо ђе ној др жа ви 
ује ди ње ног на ро да. Не ка је хва ла они ма, чи ја име на због њи хо ве скром но сти 
не ће мо да спо ми ње мо ко ји об но ви ше по зо ри ште! Пу бли ка је по зо ри ште сјај но 
по мо гла. Ева ла срп ској пу бли ци у Но вом Са ду. Упра ва бла го да ри сви ма оним 
фир ма ма и по ро ди ца ма, ко је су по зајм љи ва ле ства ри по зо ри шту, а на ро чи то 
углед ној фир ми Ми ла на Сар ла ти ћа и комп., ко ја је це ле се зо не да ва ла бес плат но 
нов мебл на упо тре бу. Упра ва је учи ни ла све, да се зо на што бо ље ис пад не, а од 
се зо не, кад се у упра ви све ње зи не енер ги је пот пу но раз ви ју, све ће би ти бо ље. 
Хва ла и до ско ра ви ђе ња!

* * *

Сре да 13. 8. 1919.; Пу бли ка не ка са ма па зи на ред: 

При ме ти ли смо да се пу бли ка, на ро чи то на же ле знич кој ста ни ци, то ли ко 
гу ра у трам вај, те ни не че ка да се пр во си ђу пут ни ци, ко ји су до шли трам вај ским 
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ко ли ма. Он да ни је чу до ако се на ма ђар ском је зи ку, из пу бли ке, чу је по лу гла сна 
при мед ба, да смо бал кан ци и да та квог не ре да не ма ни у Афри ци. Пу бли ка не ка 
са ма па зи на ред.

* * *

Пе так 17. 10. 1919.; У па жњу по зо ри шне упра ве. 

О не ди сци пли но ва но сти ве ли ког де ла на ше пу бли ке мо гло би се до ста пи-
са ти. Се ти мо се са мо кон це ра та Кра ље ве Гар де, ка да је Г. Ка пел ник Би нич ки, 
због стал ног ула же ња и лу пе, у не ко ли ко ма хо ва хтео да пре ки не из во ђе ње. То 
исто ви ди мо сва ко ве че и у на шем по зо ри шту. И ако се, пре чи но ва, два пут да је 
знак звон це том да ће пред ста ва уско ро по че ти, ипак ни је мо гу ће раз у ме ти по-
че так ни јед ног чи на због жа го ра и лу пе ула зе ћих. Не ка по зо ри шна упра ва 
на ре ди, да се за вре ме чи но ва ни ко не сме пу шта ти уну тра, а исто та ко не ка 
упо зо ри на ред и оне осо бе ко је па зе на кар те, а ко је че сто, сво јим до ви ки ва њем 
и трч ка ра њем, мно го до при но се оно ме не ре ду.

3. О „по зо ри шном пи та њу”

Ста тус Срп ског на род ног по зо ри шта у ин сти ту ци о нал ним окви ри ма 
но во о сно ва не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца тек је тре ба ло од ре ди ти 
у вре ме ка да је Ко њо вић по стао управ ник Је дин ства. Овај ком по зи тор се 
гор љи во за ла гао за што ско ри је ре ша ва ње „по зо ри шног пи та ња”, при жељ ку-
ју ћи ета ти за ци ју. У Ау стро у гар ској је де ло ва ње СНП-а би ло у над ле жно сти 
Дру штва за Срп ско на род но по зо ри ште, ко је је, иа ко над зи ра но, има ло ау то-
но ми ју у во ђе њу по зо ри шних по сло ва. Свест о ет нич кој по себ но сти Ср ба и 
бри га о њи хо вој на ци о нал ној кул ту ри би ли су трај но опре де ље ње Дру штва 
за СНП. Ре пер то ар ски ком про ми си би ли су усло вље ни по пу лар но шћу беч ке 
и пе штан ске опе ре те код срп ског гра ђан ства. Ко њо ви ћев по зив на дис кон ти-
ну и тет са пре ђа шњим ста њем био је осло њен на но ве дру штве но по ли тич ке 
окол но сти. Пре ђа шња свр ха По зо ри шта, на че му је ин си сти ра ло Дру штво за 
СНП, по ста ла је, пре ма Ко њо ви ћу, бес пред мет на у др жа ви ко ја је оства ри ла 
ве ков не те жње за осло бо ђе њем и ује ди ње њем Ср ба. Сто га је тре ба ло, сма-
трао је овај ком по зи тор, бес ком про ми сно се окре ну ти пр о фе си о на ли за ци ји 
и умет нич ком ран гу као је ди ном кри те ри ју му за из бор по зо ри шних пред ста-
ва. У скла ду са но вим др жав ним раз ло гом, по жељ ни ји иде о ло шки смер од 
ет но на ци о нал ног по стао је (ју го)сло вен ски. Је дан чла нак пот пи сан је ини-
ци ја ли ма Б. П., ве ро ват но га је на пи сао глав ни уред ник Је дин ства Бо го љуб 
Пре шић. Нај ве ћи зна чај има ви дов дан ски чла нак Пе тра Ко њо ви ћа у ко јем 
овај срп ски ком по зи тор пр ви пут отво ре но по зи ва на ета ти за ци ју „На шег 
По зо ри шта”. 
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* * *

Че твр так, 1. 5. 1919.; ПО ЗО РИ ШТЕ – Срп ско На род но По зо ри ште у Но вом 
Са ду:

Пи та ње овог на шег на род ног те а тра ула зи, као део пи та ња о на шој на цио-
нал ној умет но сти, у наш кул тур ни про грам, и као у мно гом дру гом, ми смо и 
ов де за нов ред ства ри. Под но вим усло ви ма за свој оп ста нак и раз ви ја ње, на ше 
На род но По зо ри ште мо ра до ћи под но ву ме ру: ње гов за да так ни је ви ше да спа-
са ва и бу ди на ци о нал ну свест, он је про ме њен у за да так да про ши ру је свест о 
оп штој и ра сној умет нич кој кул ту ри. За то, по треб но је из ве сти по де лу ра да, 
или, ка ко баш у овај мах ствар сто ји, оста ти на по де ли ко ју је, кад је об но вљен 
рад у на шем По зо ри шту, ство ри ла не во ља. Тре ба оста ти при од лу ци да Срп ско 
На род но По зо ри ште у Но вом Са ду ра ди са мо на дра ми, или ако се хо ће и му-
зич ка драм ска умет ност, што је је дан са свим по се бан по сао, тре ба осно ва ти, 
уз драм ску, и по себ ну му зич ку тру пу. 

У нас има мно го усло ва за му зич ку дра му: код нас се му зи ка во ли, ви ше се 
во ли не го што се по зна је, и ниг де ви ше не го у По зо ри шту. Пи та ње о уво ђе њу 
му зич ке дра ме, за ко ју је, ре кли смо, по треб на по себ на тру па у но во сад ском 
по зо ри шту, за ни ма на шу пу бли ку жи во. То пи та ње ин те ре су је и све ју го сло вен-
ске умет нич ке кру го ве. Ре ше ње тог пи та ња, до бро пра вил но и ко ри сно и по 
на шу умет ност и по на шу пу бли ку, тра жи жр тве. Глав на је ствар, ме ђу тим, да се 
у по слу са мог По зо ри шта не на чи ни збр ка. Пр во до бру дра му, па он да му зи ку.

О том пи та њу го во ри ће мо, у овој ру бри ци, че шће.

* * *

Не де ља, 4. 5. 1919.; ПО ЗО РИ ШТЕ – Пред об но ву ре пер то а ра у Срп. Нар. 
По зо ри шту – Го спо ди Ме ро дав ни ма:

На ше по зо ри ште оста је код нас до кра ја ово го ди шње се зо не. Оно, у овај 
мах, не мо же ни ку да да се кре не, и ми смо ду жни да му то го сто прим ство ука-
же мо из мно го раз ло га. Но во сад ска пу бли ка, увек ско ро јед на и иста, би ла је, 
исти на, оп те ре ће на, од зи мус не пре ста но, мно гим кон цер ти ма, за ба ва ма, ве се лим 
ве че ри ма; по се ћи ва ла до ста вред но мно га пре да ва ња, па је ипак по ка за ла, са за-
до вољ ством кон ста ту је мо, и сво ју љу бав пре ма на шем по зо ри шту у пу ној ме ри. 
Они ко ји во де По зо ри ште мо гли су, да кле, са од зи вом пу бли ке би ти за до вољ ни. 
О за до вољ ству пу бли ке, да бу де мо ис кре ни и објек тив ни, не би смо мо гли то 
исто ре ћи. 

По зо ри шно пи та ње, као део кул тур ног на шег про гра ма, ми ће мо има ти 
ва зда пред очи ма. Пра вил но схва ће ни ин те ре си и са јед не и са дру ге стра не, ви ше 
до бре во ље и раз у ме ва ња, по мо ћи ће бр жем ре ша ва њу овог а ва жног пи та ња. 

Ми ће мо, овом при ли ком, да ти са мо не ко ли ке на по ме не. До са да шње по гре-
шке у из бо ру ре пер то а ра, ре жи ји и сви ма дру гим не до ста ци ма, из ви ња ва ла је 
Упра ва са мно гим, вр ло че сто и оправ да ним, раз ло зи ма. Ве лик део ре пер то а ра, 
глу мач ке и по зо ри шне гар де ро бе, не стао је. Ни је се да кле мо гло дру га чи је и 
бо ље. Пу бли ка је те раз ло ге при ми ла: До да нас су се, ме ђу тим, при ли ке про ме-
ни ле. По зо ри ште и ма те ри јал но бо ље сто ји, мо же и мо ра да да и у ре пер то а ру 
и у ре жи ји ви ше.



Кад тра жи мо мно го ви ше раз у ме ва ња и па жње у из бо ру ре пер то а ра, на ма је 
јед на ствар од мах ја сна: Тре ба пре све га по ве ри ти овај по сао дво ји ци, тро ји ци 
љу ди ко ји има ју сми сла и раз у ме ва ња за ову ствар. Јер где их је мно го од го вор-
них, ни је у ства ри ни ко. Мно го њих ниг де не ра де свој по сао, на ро чи то кад мно го 
по зва них ми не ма мо. Уве сти до бру дра му ко ја за и ста пред ста вља умет ност, 
мо ћи ће са мо љу ди ко ји тај по сао раз у ме ју. Ако се да кле, на ре пер то ар не бу де 
мно го ви ше па зи ло не го до сад, ми не ће мо од по зо ри шта има ти мно го ко ри сти. 

За ре жи ју вре ди то исто. Ми има мо дра ма тур га, ко ји по ка зу је и во ље и 
сми сла за по зо ри ште, па му тре ба оста ви ти од ре ше не ру ке и у ре жи ји и у мно го 
че му дру гом. Тек ако он не ис пу ни оче ки ва ња, не ка до ђе дру ги. Тре ба му да кле 
да ти при ли ке да ра ди што ви ше и да ра ди сло бод но. Пре све га тре ба са слу ша-
ти и ње го ве пред ло ге у из бо ру ре пер то а ра. Ина че, за што је код По зо ри шта? 

Има мо још јед но ва жно пи та ње: по де ла уло га. И у то ме се код нас гре ши. 
На ше По зо ри ште има, у овај мах, са мо две вр сте глу ма ца: ста рих и мла дих. 
На ши ста ри има ју, бе сум ње, мно го за слу га за на шу по зо ри шну умет ност. Они 
су се бе и свој жи вот по све ти ли По зо ри шту. Ми мо ра мо о њи ма во ди ти ра чу на, 
о то ме не ма сум ње. И баш за то, ми ми сли мо да је пот пу но оправ да но, да се њи-
хов по ло жај олак ша. Они игра ју мно го, пре мно го. Игра ју, ви ше пу та, и та ко ве 
уло ге, ко је ни су ви ше за њих. Не сме се до зво ли ти да они од сво је умет нич ке 
ре пу та ци је, не а де кват ном по де лом уло га, сад још гу бе. Они су сво је умет нич ко 
Ја да ли, и ми ће мо их са за до вољ ством увек гле да ти у уло га ма ко је им при ста ју. 
За што, на при мер, да је дан ста ри ји глу мац мо ра да игра Ру дол фа у Чер га шком 
Жи во ту као љу бав ни ка Ми ме, ко јој, ви ди се до бро, мо же би ти отац. Си гур но 
ни ње му ни је угод но, а и ми ће мо ра ди је гле да ти мла дог глум ца, у пр кос евен-
ту ал ним не до ста ци ма, не го за љу бље ног ста р ца, ко ји, са сви ма осо би на ма ста-
ри јег чо ве ка, оти ма се да си лом ство ри од се бе стра сног, буј ног, пу ног тем пе-
ра мен та и жи во та, мла дог чо ве ка. 

У на шем глу мач ком под млат ку ми има мо, уве ре ни смо, и та ко вих, ко ји су 
до брим ко ра ци ма по шли умет нич кој бу дућ но сти у су срет, те им тре ба да ти 
при ли ке да ра де, да ти им во ље за рад. Тре ба их што пре при пре ма ти за ве ће 
уло ге, ко је ће бр зо до ћи на ред. Они не сме ју то до че ка ти не при прав ни. На ши 
ста ри ји глум ци има ју ве о ма пле ме нит по сао. Бу дућ ност мла дих је у њи хо вим 
ру ка ма. Ако ста ри глум ци, ко ји су сво јим са ве сним ра дом учи ни ли мно го за 
на шу умет ност, ство ре до бре или бо ље на след ни ке, ми ће мо уме ти да им бу де-
мо за хвал ни. 

Не ра ди се, да кле, о мо мен тал ној мо гућ ност или по тре би за да нас, већ о бу-
дућ но сти на ше га По зо ри шта. Све док не ма мо глу мач ких шко ла, ми по зо ри шне 
по тре бе мо ра мо на овај на чин за до во ља ва ти.

Ово не ко ли ко при ме да ба ре кли смо из уве ре ња, и из љу ба ви пре ма По зо-
ри шту. На да мо се и же ли мо да да љи рад бу де бо љи рад у на шем по зо ри шту.

Б. П.

* * *

Су бо та, 28. 6. 1919.; На ше На род но По зо ри ште:

Ових да на са ста је се Глав на Скуп шти на Дру штва за Срп ско На род но По-
зо ри ште. По зив за ту скуп шти ну нас је из не на дио јер он из но си је дан са свим 
ша блон ски днев ни ред, као да се за Дру штво за Срп ско На род но По зо ри ште 
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овим ра том и сло бо дом до ко је смо до шли ни шта ни је де си ло. На ше кул тур не 
при ли ке, ме ђу тим, про ме ни ле су се из ко ре на, па и на ше На род но по зо ри ште 
ула зи у јед ну са свим но ву фа зу и у нов жи вот. Да, и на ше Срп ско На род но 
По зо ри ште у Вој во ди ни. 

До ју че то по зо ри ште бе ше ин сти ту ци ја ко ја је жи ве ла са свим сво јим по-
себ ним жи во том, она ко ка ко се у овој ма ђар ском кул ту ром оштро оме ђе ној и 
ожи че ној сре ди ни, мо гло и уме ло. За да так то га умет нич ког за во да тек у дру гом 
ре ду бе ше умет ност а у пр вом ре ду одр жа ва ње ве зе ових кра је ва са срп ском 
све шћу, књу жев ним је зи ком и са срп ском драм ском по е зи јом. И тај је за да так 
ово по зо ри ште из вр ши ло: у ових пе де сет и не ко ли ко го ди на на ро чи то у пр ве две 
тре ћи не те епо хе, оно је тај за да так ис пу ни ло вр ло ча сно. Ма да је у по след њој 
тре ћи ни, ка да је и на шем дру штву по че ла сла би ти кич ма, знат но кло ну ло до 
пред рат ног ско ро тра гич ног жи во та ре ња, оно да нас, мо же да утвр ди да на по-
ри оних плод них и ле пих го ди на у пр ве две тре ћи не ње го вог жи во та не бе ху 
уза луд. 

Ме ђу тим, да нас и од да нас на ше На род но По зо ри ште не мо же жи ве ти 
ви ше, не го у нај те шњој ве зи са свом умет но шћу у на шој об но вље ној ра си. Од 
су тра оно не мо же би ти дру го не го по кре тач и са рад ник на по кре та њу оних 
иде ја и те жњи ко је слу же раз во ју на ше ра сне умет но сти и умет нич ке кул ту ре. 
До ју че на ци о нал но-вас пит но, оно, од су тра, мо ра да бу де умет нич ко вас пит но 
по зо ри ште. 

Не тре ба, ме ђу тим, на ро чи то под вла чи ти, да том су тра шњем за дат ку на ше 
На род но По зо ри ште не мо же од го во ри ти у да на шњој мо рал ној и ма те ри јал ној 
сво јој сна зи. Јер, тај склоп и са став у оп ште ни је ор га ни за ци ја, та мо рал на и 
ма те ри јал на свој ства ко ја оно има, ни су уоп ште сна га. 

Се зо на ко ју смо има ли ове го ди не у Но вом Са ду, да ла је јед ну по у ку: ако 
сло бо да и мо же да до ђе из не на да, умет нич ка кул ту ра, као ни кул ту ра уоп ште, 
не мо же. И док нам, у вре ме на ци о нал них от по ра, нај зад и ни је би ло ста ло до 
то га да ли љу би тељ – или струч њак ра ди на овој ства ри, јер нам је глав но било 
да се уоп ште ра ди, до тле, са да, не мо же мо ни за ми сли ти ни прeостати да се и 
да ље одр жа ва та по мет ња у уло га ма, и да се и да ље ди ле тан ти пле ту у ства ри, 
ра ди ко јих не жи ве и ко је не по зна ју до вољ но. Хва ла сви ма ко ји су у вре ме ту ђег 
при ти ска ра ди ли на одр жа ва њу на ших на род них ин сти ту ци ја па и По зо ри шта, 
али да нас, да по но ви мо: свак на сво је ме сто. И за то: и у На род ном По зо ри шту 
у умет нич кој (иа ко она то ни кад ни је би ла) и у ма те ри јал ној упра ви то га По-
зо ри шта, има да свр ши ера ди ле тан ти зма. 

У Бе о гра ду, у Ми ни стар ству Про све те, осни ва се у овај мах Умет нич ки 
Од сек ко ји ће од сад во ди ти сву бри гу о це ло куп ној на шој умет нич кој кул ту ри: 
о по зо ри шти ма, умет нич ким шко ла ма, му зе ји ма. Све до тле док на ше дру штво 
кул тур но то ли ко не оја ча да уђе у так ми че ње с др жа вом, да је нај зад, и оби ђе.

Пре ма том, за на ше На род но по зо ри ште и за Дру штво ко је се за то По зо-
ри ште до да нас бри ну ло, има из тог све га, да се по ву че са мо јед на кон зе квен-
ци ја, на днев ни ред Глав не Скуп шти не то га дру штва да се ста ви са мо је дан 
пред мет: То Дру штво има да ли кви ди ра и све што спа да у пи та ње Срп ског На-
род ног По зо ри шта и што је у ве зи с њим да се пре да Ми ни стар ству Про све те. 
Умет нич ки Од сек то га Ми ни стар ства, ко јем ће ста ја ти на по мо ћи ми шље ња 
на ших нај струч ни јих љу ди, зна ће већ на ћи и нај бо љу од лу ку за да љу суд би ну 
Срп ског На род ног По зо ри шта у Вој во ди ни.

Пе тар Ко њо вић



16

4. На чел на и лич на не сла га ња

На пи си о „по зо ри шном пи та њу” ко ји су се по ја ви ли на стра ни ца ма Је дин
ства то ком дру ге по ло ви не 1919. го ди не ука зу ју на про ме ну на чи на ко му ни-
ка ци је ак те ра за ин те ре со ва них за ре ша ва ње овог пи та ња. На и ме, на чел на 
не сла га ња о ре ша ва њу суд би не По зо ри шта пре тво ри ла су се у лич ни кон-
фликт из ме ђу Пе тра Ко њо ви ћа и Дру штва за СНП, чи ји су се пред став ни ци 
огла ша ва ли на стра ни ца ма днев ног ли ста За ста ва. У члан ку од 14. ав гу ста 
1919. Ко њо вић је за у зео оштар став, на зи ва ју ћи су прот ну стра ну у по ле ми ци 
„ди ле тант ским ‘љу би те љи ма умет но сти’ ко ји за до бре па ре про да ју јед но 
рђа во ка ри ки ра ње умет но сти”. Ко њо вић је у истом члан ку јав но об зна нио да 
пред у зи ма ини ци ја ти ву за ре ша ва ње пи та ња но во сад ског по зо ри шта, и то – у 
Бе о гра ду – чи ме је ис ка зао ам би ци ју да по зи ци ју по сма тра ча у овом сло же ном 
про це су за ме ни ме стом ко је је бли же ди рект ном од лу чи ва њу. (Сво ју упра-
вљач ку аспи ра ци ју Ко њо вић ће оства ри ти 1921. го ди не). Ок то бар ска од лу ка 
вла де о ета ти за ци ји по зо ри шта пре не та је у Је дин ству без сла во до бит них 
екс кла ма ци ја, прем да је реч о ис хо ду ко ји је Ко њо вић при жељ ки вао. Је дин
ство је по том из ве шта ва ло и о свим ад ми ни стра тив ним (ме ђу)ко ра ци ма ко ји 
су пред у зи ма ни то ком по др жа вље ња. По след њи у ни зу чла на ка от кри ва 
Ко њо ви ће ву озло је ђе ност због ре ше но сти Дру штва за СНП да ин сти ту цио-
нал ни кон ти ну и тет Срп ског на род ног по зо ри шта су прот ста ве ета ти за ци ји. Као 
иде о ло шки оквир за овај не по ми р љи ви став Ко њо вић је пре по знао ре ги о-
нал ну, кул ту ро ло шку и уну тар ет нич ку не тр пе љи вост из ме ђу Ср ба пре ча на 
и Ср би ја на ца, ка ко гла си њи хо во иде о ло ги зо ва но од ре ђе ње. 

* * *

Че твр так, 14. 8.1919.; Око по зо ри шта: 

Са „За ста ви ним” есте ти ча ри ма, у ства ри ре фор ме на шег по зо ри шта, ја се 
не ћу упу шта ти у об ја шња ва ња. Ме не не иза зи ва ни њи хо во де кла мо ва ње о 
„то ну”, ко јим се има ју да пи шу ства ри ко је иду пред јав ност. – 

„За ста вин” т е а т е р м а н  го во ри о не кој „олим пиј ској ви си ни” с ко је ја 
то бо же го во рим о умет но сти. Да раз у ме не што о ства ри, тај би ди ле тант знао 
да ја сто јим на оној ли ни ји са ко је се та ствар ра су ђу је у свим умет нич ким кру-
го ви ма ко ји ствар зна ју и ко ји ма је до ње искре но ста ло. Са свим је не ве што за-
ба шу ри ва ње пра вих мо ти ва, кад са рад ник „За ста ве” ка же, да ба ја ги има пре-
чих по сло ва у др жа ви од по зо ри шта. И кад има пре чих по сло ва, он да ће на ши 
ди ле тант ски „љу би те љи по зо ри шта” и да ље за до бре па ре про да ва ти јед но 
рђа во ка ри ки ра ње умет но сти. 

Ме ђу тим на уми ре ње струч ња ку у „За ста ви” а за оба ве ште ње сви ма они ма 
ко ји се искре но ин те ре су ју за по зо ри ште, ма да се не на ме ћу да упра вља ју њим, 
тре ба ре ћи да Бе о град да нас има љу ди и да зна ка ко ће ре ши ти пи та ње но во-
сад ског те а тра. Не дав но сам го во рио са управ ни ком бе о град ског по зо ри шта, 
Г. Ми ла ном Гро лом, из ме ђу оста лог, и о но во сад ском по зо ри шту. Г. Грол је 
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из ја вио да ће др жа ва, од но сно умет нич ки од сек Ми ни стар ства Про све те, ван 
сум ње, при хва ти ти но во сад ско по зо ри ште, али то мо ра би ти тек ако се ство ри 
ап со лут но ta bu la ra sa са да на шњим ста њем, па да до ђе до јед не но ве со лид не 
и умет нич ке ор га ни за ци је. 

То је би ла и мо ја ми сао још кад сам пр ви пут, пред Ви дов дан, го во рио о 
по зо ри шту. И то схва та и сва ки ин те ли гент ни ји члан Д. за С. Н. П., осим оних, 
на рав но, ко ји „упра вља ју” овом бед ном ру и ном не ка да шњег, та ко ча сно ак тив-
ног Срп. Нар. По зо ри шта.

П. К.

* * *

Пе так, 10. 10.1919.; Од лу ка вла де о По зо ри шти ма: 

1. На чел но се од ре ђу ју три ка те го ри је на род них по зо ри шта у Кра љев ству 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца: 

а, три др жав на (на ци о нал на) у Бе о гра ду, За гре бу и Љу бља ни; 
б, пет об ла сних суб вен ци о ни са них: у Ско пљу, Но вом Са ду, Са ра је ву, Спли ту 

и Осе ку; 
в, по тре бан број град ских (пу ту ју ћих), за сад: у Ни шу, Кра гу јев цу, Ва ра-

жди ну и Ма ри бо ру. Уз то, На род но По зо ри ште у Ско пљу ад ми ни стри ра ће као 
сво ју фи ли ја лу по зо ри ште у Би то љу, а На род но По зо ри ште у Но вом Са ду ад-
ми ни стри ра ће као сво ју фи ли ја лу по зо ри ште у Вр шцу. 

2. На род на Об ла сна По зо ри шта ор га ни зо ва ће се у по гле ду Упра ве и оста лог 
на осно ву са да шњег за ко на о На род ном По зо ри шту у Бе о гра ду, и до би ва ће 
стал не др жав не суб вен ци је. Осим оног у Ско пљу, за ко је је та суб вен ци ја већ 
од ре ђе на у др жав ном бу џе ту, за оста ла об ла сна на род на по зо ри шта пред ви ђа се 
за сад го ди шња суб вен ци ја по 100 000 кр. с пра вом осо бља на до дат ке и ску по ћу. 

3. Об ла сним На род ним По зо ри шти ма ко ја би оста ла у при ват ној екс плоа-
та ци ји Ми ни стар Про све те до де љи ва ће, из пред ви ђе не су ме од 100 000 кру на, 
сра змер ну го ди шњу на гра ду за га је ње на ци о нал не и ви со ке стра не умет но сти. 

4. За град ска, од но сно пу ту ју ћа на род на по зо ри шта у Ва ра жди ну и Ма ри-
бо ру, пред ви ђа се по 20 000 кру на го ди шње по мо ћи. 

5. По ред ко ми си је за ре фор му За ко на о На род ном По зо ри шту, Ми ни стар 
Про све те, у спо ра зу му са Ми ни стром Фи нан си ја, од ре ди ће ко ми си ју за из ра ду 
про јек та уред бе о јед ном за јед нич ком по зо ри шном пен зи о ном фон ду. 

Ми ни стар ски Са вет Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у сед ни ци сво-
јој од 1. 10. 1919. г. у све му је усво јио про дло же но ре ше ње Ми ни стра Про све те.

* * *

Сре да, 12. 11. 1919.; Скуп шти на „Дру штва за Срп ско На род но По зо ри ште”:

Управ ни Од бор „Дру штва за Срп. Нар. По зо ри ште” по зи ва све чла но ве 
дру штва на скуп шти ну ко ја ће се одр жа ти у Но вом Са ду 23. но вем бра о. г., у 
про сто ри ја ма Ма ти це Срп ске. На днев ном ре ду је на ро чи то ре ша ва ње о бу дућ-
но сти Срп. Нар. По зо ри шта, па се умо ља ва ју чла но ви да на скуп шти ну у пот-
пу ном бро ју до ђу.
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* * *

Не де ља, 30. 11. 1919.; Управ ник по зо ри шта: 

За управ ни ка по зо ри шта у Но вом Са ду по ста вљен је Г. Све ти слав Пе тро вић, 
про фе сор дру ге бе о град ске ги ман зи је.

* * *

Че твр так, 4. 12. 1919.; Скуп шти на Дру штва за Срп ско На род но По зо ри ште: 

У не де љу је одр жа на, у са ли Ма ти це Срп ске сед ни ца Дру штва за Срп ско 
На род но По зо ри ште. Иа ко по тре ћи пут са зи ва на, ова скуп шти на је има ла на 
оку пу, осим чла но ва управ ног Од бо ра, је два тек не ко ли ко чла но ва. Из пре ве-
ли ке љу ба ви пре ма на шем „Ме зим че ту” ваљ да. 

Пред лог о про гла ше њу Но во сад ског По зо ри шта Об ла сним По зо ри штем, 
са се ди штем у Но вом Са ду, и пре ла же њу у др жав не ру ке при мљен је на скуп-
шти ни с тим да је дан ужи од бор сту пи у пре го во ре са ме ро дав ним фак то ри ма 
ра ди не ких мо ди фи ка ци ја у пи та њу да љег оп стан ка дру штва за Срп. Нар. По-
зо ри ште са из ве сним де ло кру гом. 

При мљен је пред лог, да се чла но ви ма По зо ри шне Дру жи не ура чу на ју 
рат не го ди не у го ди не стал ног слу жбо ва ња. – Ста ње дру штве них фун да ци ја 
и имет ка ни је се мо гло пре гле да ти, бу ду ћи да је књи го во ђа и бла гај ник био 
спре чен да до ђе на Скуп шти ну. Иза брат је од бор, ко ји ће пре гле да ти на кнад но 
ра чу не. 

Упра ву По зо ри шта ће на ско ро при ми ти но ви упра ви тељ Г. Пе тро вић и 
по че ти рад на ре ор га ни за ци ји дру штва.

* * *

Сре да, 17. 12 1919.; Пи та ње на шег По зо ри шта: 

Чар дак ни на не бу ни на зе мљи. 
Пре ко по ло ви ну сто ле ћа скра ћу је вре ме и ве се ло се за ба вља не ка кав 

„Управ ни Од бор” кро је ћи ка пе на шим дра гим глум ци ма. Кад је ов да шње по-
зо ри ште тре ба ло шти ти ти од обес ти Ма џа ра и Не ма ца, кад му је пред све том 
ва ља ло да ти леп про свет ни и умет нич ки об лик, он да је ду жност те ша ке уче-
них љу ди има ла још не ка кав сми сао. Да нас ви ше не. 

Срп ском На род ном По зо ри шту у Но вом Са ду сто је два пу та на рас по ла га-
њу: да пре ђе у др жав не ру ке и да се спа се, или да оста не као што је и да про пад-
не. Ме ро дав ни то зна ју, али... али они не да ју Ср би јан ци ма сво је По зо ри ште; они 
хо ће да са чу ва ју и са ми не гу ју вој во ђан ску кул ту ру; они не мо гу пу сти ти на 
сло бо ду сла ву је, кад има ју та ко ле пу кр лет ку. Све је то ле по и кра сно, го спо до 
из „Управ ног Од бо ра”! Али сем по зо ри шне би бли о те ке и гар де ро бе, ко ју су 
глум ци кр ва вим зно јем сте кли, има те ли још не што сво је? Кад су ско ро сви 
глум ци Ср би јан ци, на ме ра ва те ли, да без њих и оним дроњ ци ма не гу је те ва шу 
по зо ри шну кул ту ру? Има ли под не бом че сти тог чо ве ка, ко ји би вам одо брио, 
да због згра де, ко ју вам је усту пио Г. Дун ђер ски, зло ста вља те умет ни ке??.
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Јок бра те! Ни да чу ју! Укме ти ли се љу ди у Срп ском На род ном По зо ри шту 
као „Не ко” га зда Ив ку на сла ву и пре ћеш оте ра ти ће ла вог сти хо твор ца из сло
вен ске Ри је ке, не го што ћеш њих по ди ћи са удоб них фо те ља глу мач ког по зо ри-
шта. Па, да! Бо же мој, шта би ра ди ли рас пу ште ни чла но ви „Управ ног Од бо ра” 
у срп ској до сад ној Ати ни, ако би се од ре кли ове при јат не играч ке? Ко би имао 
по ча сна ме ста у по зо ри шту? Кад би им се опет ука зи ва ла за ни мљи ва при ли ка 
да их умет ни ци пре кли њу за ко ру хле ба? 

Но, па до бро! Они хо ће да оста ну, јер ве ру ју: „кад смо га чу ва ли пре ко по-
ло ви цу ве ка, би ће мо у ста њу, да га и да ље одр жа ва мо”. Мо же те?! Мо же те ли 
си ро тим глум ци ма да ти пре ко по треб не до плат ке за ску по ћу? Мо же те ли им 
оси гу ра ти пен зи је? Мо же те ли це ле зи ме гре ја ти ово раз лу па но по зо ри ште? 
Мо же те ли га за кр пи ти? Мо же те ли ста ви ти но ве де ко ра ци је? Мо же те ли по пра-
ви ти на ка рад не пре во де по зо ри шних де ла? Мо же те ли глум це по ште де ти ра зних 
не прав ди? Мо же те ли...? 

До ђа во ла, за што вас пи там? Не мо же те!! Ви ни шта не мо же те! 
Да би сте сте кли глас до брих па три о та, оте ли сте глум ци ма из уста и да ли 

др жа ви на за јам 50 000 кру на. Да би ра се ја ли раз дор и мр жњу ме ђу чла но ви ма 
по зо ри шта, да ли сте не спо соб ној г-ћи К. 850 К а јед ној од пр вих срп ских глу-
ми ца г-ђи Д. 450 кру на, је дом г-ну Кок. 700 а до бро по зна том дру гом глум цу 
то ли ко исто. Оце њи ва ли сте глум це не по њи хо вим спо соб но сти ма већ по 
оде лу и ода но сти „Управ ном Од бо ру”. 

Је дан мла ди глу мац мо лио вас је, да му као и оста лим дру го ви ма по ви си-
те пла ту. Ре кли сте му да је у пра ву а од ла га сте ре ша ва ње ње го вог жи вот ног 
пи та ња, на да ју ћи се ваљ да да ће те не ко ли ко да на ка сни је има ти ви ше са ве сти. 
Он од вас ни је тра жио ми ло сти њу, већ је уљуд но мо лио, да се по пра ви учи ње на 
му не прав да. Ре ци те сад, ка кве сте ко ри сти има ли од то га, што сте од ње го ве 
си ро ти ње от ки ну ли не ко ли ко сто ти на кру на и што сте га ти ме при мо ра ли да 
рас про да сво је књи ге?! 

Чи та о ци се у чу ду пи та ју: за што сви глум ци као је дан чо век не уста ну про-
тив зла ко је их гу ши и још го рег, ко је им се спре ма. На жа лост они си не моћ ни 
јер су не сло жни, а не сло жни јер је не прав да ство ри ла ме ђу соб но не по ве ре ње 
и мр жњу. Али, ма ка ко да се раз ли чи то осе ћа ју, ве руј те, го спо до из „Управ ног 
Од бо ра”, сва ко ме сте глум цу си њи те рет на ср цу и сви же ле да се осло бо де 
ва шег не сно сног јар ма. 

Но во сад ско по зо ри шно пи та ње до са ди ло је већ г-ну ре фе рен ту у Бе о гра-
ду и он већ пе ре ру ке. Ко ри сте ћи се овим, не ко ли ко не са ве сних љу ди ра де свим 
сред стви ма да оне мо гу ће оп ста нак глум ци ма, ко ји су оста вље ни на ми лост и 
не ми лост. Све сно или не све сно ови кра сни Ср би пот по ма жу ти ме рад је вреј-
ских би о ско па, ма џар ских ка ба реа и за ба ва. Има и та ко на ив них ко ји ве ру ју, да 
не ма по де сног управ ни ка, а не зна ју, да глу мач ки при ја те љи од вра ћа ју сва ког 
но вог кан ди да та, пла ше ћи га ми зер ним ста њем по зо ри шних при ли ка у Вој во-
ди ни. Ово ме се до да је на ив на ша ла: да глум ци не мо гу до би ти до пла так без 
управ ни ка. Про но се се раз не вер зи је а у сва ке су крат ке но ге. 

Да је ов да шње по зо ри ште од мах по сле осло бо ђе ња пре шло у др жав на ру ке, 
а мо гло је, сва ки би глу мац до био на име до плат ка нај ма ње 8000 кру на и он да 
би се са пу но во ље и мо гућ но сти ра ди ло, да ово по зо ри ште, као што је не кад 
би ло, бу де је дан од нај бо љих ту ма ча ју го сло вен ске умет но сти.

Још се не зна ко ли ко је све г. Јо ва но вић крив. Али за ње го ву нео д луч ност 
и не ис кре ност, ср дач но бих же лео да му се ово до го ди:
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Кад се но во сад ско по зо ри ште осло бо ди „Управ ног Од бо ра” од и гра ће се 
уо би ча је на це ре мо ни ја. Г. про фе сор са тре нут ним гла сом и до ста па то са за вр-
ши ће свој све ча ни го вор ре чи ма: Ми смо ра ди ли за вас ка ко смо нај бо ље зна ли. 
Мо лим, не за бо ра ви те на на ше жр тве. Бу ди те срећ ни!...

Оби чај је, да се по сле ово га ру ку је и да при сут ни по здра ве го вор ни ка са 
три пу та ура, што би се у на шем слу ча ју да ло до бро за ме ни ти гром ким уа!!!

* * *

Че твр так, 25. 12. 1919.: Днев ник: 
Г. Бра ни салв Ђ. Ну шић, на чел ник умет нич ког Ми ни стар ства Про све те, 

ба ви се ових да на у Но вом Са ду. На сед ни ци Управ ног Од бо ра за Срп. Нар. 
По зо ри ште Г. Ну шић је зва нич но из вр шио пре лаз По зо ри шта у др жав не ру ке, 
што је иза зва ло оп ште одо бра ва ње. На ову ствар ће мо се још освр ну ти.

* * *

Су бо та, 27. 12. 1919.: Днев ник: 
Г. Ко ста Лу ко вић, но ви управ ник По зо ри шта, до ла зи кроз не ко ли ко да на 

у Но ви Сад, да при ми упра ву По зо ри шта. Г. Лу ко вић ће, ка ко смо из ве ште ни, 
от по че ти од мах по сао око ре ор га ни за ци је по зо ри шне и са ни ра ња те шких по-
зо ри шних при ли ка.

5. За кљу чак

Упр кос Ко њо ви ће вим до брим на ме ра ма, као и лич ном ан га жма ну ко ји 
се ни је сво дио са мо на пу бли ци стич ку ак тив ност, ета ти за ци ја се ни је по ка-
за ла као пра во ре ше ње за Срп ско на род но по зо ри ште у ме ђу рат ном пе ри о ду. 
Про ме на на зи ва СНП-а у На род но по зо ри ште у Но вом Са ду би ла је ди рект на 
по сле ди ца по др жа вље ња. Пре и ме но ва ном те а тру су по том го ди на ма сма њи-
ва не суб вен ци је, а ло кал на штам па, „на кло ње на тра ди ци о на ли стич кој по ли-
ти ци и из ве сном ло ка ли стич ком за до вољ ству”, оспо ра ва ла је и „ми ни ми зи ра ла 
сва ки вред ни ји по ку шај ко ји је чи ни ло На род но по зо ри ште” (Волк 1992: 134). 
На кон по жа ра у ко јем је из го ре ла згра да Дун ђер ског (1928), Ми ни стар ство 
про све те је фу зи о ни са ло На род но по зо ри ште у Но вом Са ду и На род но ка за-
ли ште у Оси је ку. На че ло Но во сад ско-оси јеч ког по зо ри шта по ста вљен је та да 
Пе тар Ко њо вић. Ово по зо ри ште има ло је ам бу лант ни де ло круг од Спли та и 
Ши бе ни ка, до Ча ков ца и Су бо ти це. По што је ве ли ки број глу ма ца на пу стио 
Но во сад ско-оси јеч ко по зо ри ште, оно је уки ну то 1934. го ди не. Но ви Сад је 
та да до био Сек ци ју бе о град ског На род ног по зо ри шта за Ду нав ску ба но ви ну, 
ко ја је 1936. го ди не пре и ме но ва на у На род но по зо ри ште Ду нав ске ба но ви не. 
Дру штво за СНП се још 1922. го ди не дис тан ци ра ло од опи са ног ин сти ту-
ци о нал ног лу та ња. Осно ва ло је сво ју тру пу ко ју је из др жа ва ло од соп стве них 
сред ста ва, уз скром ну фи нан сиј ску по моћ ба но ви не и жу па ни ја.
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Жи вот и де ло Пе тра Ко њо ви ћа на ста ви ли су да се пре пли ћу са ме ђу рат-
ном по зо ри шном сце ном. На кон што је про вео не ко ли ко ме се ци на че лу 
На род ног по зо ри шта у Но вом Са ду то ком пр ве по ло ви не 1921. го ди не, овај 
ком по зи тор по ста је ди рек тор Опе ре Хр ват ског на род ног ка за ли шта и оста је 
на тој по зи ци ји до 1926. го ди не. На кон бо рав ка у За гре бу, Ко њо вић је пре у зео 
Но во сад ско-оси јеч ко по зо ри ште. На ме сто управ ни ка ХНК-а вра тио се 1933. 
и остао до 1935. го ди не. Из бо ром за про фе со ра Му зич ке ака де ми је у Бе о гра ду 
1939. Ко њо вић је окон чао сво ју ру ко во ди лач ку ка ри је ру у ју го сло вен ским 
по зо ри шти ма. Ду бок траг у исто ри ји те а та ра на овим про сто ри ма оста вио 
је бес ком про ми сним за ла га њем за про фе си о нал не стан дар де и ви сок умет-
нич ки ни во по зо ри шног де ло ва ња.
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Dr Ne ma nja Sov tić

ON THE “THE A TER QU E STI ON” IN 1919 IN THE DAILY NEW SPA PER  
JE DIN STVO UN DER THE MA NA GE MENT OF PE TER KO NJO VIĆ

S u m m a r y

Daily new spa per Je din stvo is an im por tant so u r ce for studying the cul tu re of No vi 
Sad bet we en the two world wars. Du ring the first year of pu blis hing the new spa per, the 
ma na ger was Ser bian com po ser Pe tar Ko njo vić. Ko njo vić’s cre a ti ve con tri bu tion to the 
Ser bian mu sic sce ne is an un qu e sti o na ble hi sto ri cal fact, but it is less known that Ko njo vić 
was al so a fru it ful mu si cal wri ter, and even jo ur na list. The sta tus of the Ser bian Na ti o nal 
The a ter in the new sta te King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve ni ans was one of the main 
to pics on the pa ges of the new spa per that Ko njo vić ma na ged. From the ar tic les in Je din stvo, 
which mostly we re writ ten by Pe tar Ko njo vić him self, one co uld con clu de that Ko njo vić 
has been advo ca ting for the eta ti sa tion of the the a ter, whi le the So ci ety for Ser bian Na ti o nal 
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The a ter wan ted self-go vern ment. In the se cond half of the 1919 po le mics grew in to an 
open con flict bet we en op po sing si des.

Key words: Је дин ство, Pe tar Ko njo vić, Ser bian Na ti o nal The a tre, So ci ety for SNT, 
King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes.
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UDC 070JEDINSTVO
316.7(497.113 Novi Sad)”1920”

Др Ми лан Ми лој ко вић

КУЛ ТУР НИ ЖИ ВОТ НО ВОГ СА ДА 1920. ГО ДИ НЕ  
НА ОСНО ВУ НА ПИ СА У ДНЕВ НИМ НО ВИ НА МА  

ЈЕ ДИН СТВО*

Са же так: У тек сту ће би ти са гле да ни нај зна чај ни ји до га ђа ји на по љу 
ку л ту ре у Но вом Са ду то ком 1920. го ди не, на осно ву чла на ка у ор га ну Де мо-
крат ске стран ке, днев ним но ви на ма Је дин ство. Ка ко је у овој го ди ни до шло 
до им пле мен та ци је обра зов них и про свет них пла но ва цен трал них вла сти у 
Вој во ди ни, нај ви ше па жње је по све ће но ре фор ми по сто је ћих обра зов них и 
про свет них ин сти ту ци ја, као и осни ва њу но вих, те рас пра ва ма о прав цу у ко јем 
обра зо ва ње у Кра ље ви ни тре ба да се кре ће, што је ре зул ти ра ло ре фор ма ма 
Ма ти це срп ске и осни ва њем Опе ре и Му зич ке шко ле. По ред то га, му зич ки 
жи вот гра да је са гле дан кроз на ја ве и при ка зе кон церт них де ша ва ња, ре пер то-
а ри и на сту пи су ис по ља ва ли зна ко ве опо рав ка од рат не кри зе и усме ра ва ли 
пу бли ку ка но вом, пан сла вен ски ори јен ти са ном ства ра ла штву го сти ју из Ру-
си је и дру гих гра до ва Кра ље ви не.

Кључ не ре чи: кул тур ни жи вот, Но ви Сад, му зи ка, Је дин ство, днев не но-
ви не, Ма ти ца срп ска, му зич ке ин сти ту ци је, му зич ка кри ти ка.

1. Увод

Овај рад се осла ња на ис тра жи ва ња об ја вље на у тек сту под на зи вом При
ло зи про у ча ва њу му зич ког жи во та Но вог Са да на осно ву ана ли зе чла на ка 
у днев ним но ви на ма „Је дин ство” (Mилојковић, Сов тић 2014: 31‒46), те се 
де та љи у ве зи са осни ва њем и уред нич ком по ли ти ком ча со пи са не ће по себ но 
об ра ђи ва ти, осим у слу ча ју но ви на и про ме на, ко јих у 1920. го ди ни ни је било 
пу но. На и ме, ор ган Де мо крат ске стран ке у Kраљевини (Кра љев ству) Ср ба, 

* Овај текст је део про јек та Днев не но ви не „Је дин ство” – из вор за про у ча ва ње му зич ке 
кул ту ре Но вог Са да из ме ђу два ра та ко ји, у окви ру ра да Оде ље ња за сцен ске умет но сти и 
му зи ку Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, фи нан си ра Ми ни стар ство за кул ту ру и ин фор ми са ње 
Ре пу бли ке Ср би је.
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Хр ва та и Сло ве на ца, под на зи вом Је дин ство (Је дин ство 1920: 351),1 осно ван 
1919. го ди не, на ста вио је са из ла же њем, про мо ви шу ћи иде је но ве, за јед нич ке 
др жа ве и сва ко днев но (осим по не дељ ка и пра зни ка) оба ве шта ва ју ћи гра ђан-
ство о ак ту ел ним до га ђа ји ма из све та и окру же ња. По себ но се чи ни зна чај ним 
сег мент но ви на ко ји се од но сио на кул тур на зби ва ња, има ју ћи у ви ду да су 
се у овој го ди ни од и гра ли ва жни до га ђа ји за раз вој кул тур ног и, кон крет но, 
му зич ког жи во та Но вог Са да. 

На пи си ко ји су по све ће ни кул ту ри мо гу се по де ли ти на тек сто ве о при-
ред ба ма и ма ни фе ста ци ја ма пе вач ких удру же ња, по ле ми ке и фељ то не о школ-
ству и обра зо ва њу, умет нич ку кри ти ку, ве сти и огла се о из да ва штву, умет нич-
ким ре кви зи ти ма, ин стру мен ти ма, ре кла ме и дру гу еко ном ску про па ган ду. 
С об зи ром на то да је циљ овог ра да са гле да ва ње кул тур ног жи во та гра да у 
1920. го ди ни са ак цен том на кул тур не те ме ко ји ма је по све ће но нај ви ше про-
сто ра, као и му зи ку, у тек сту ће би ти пред ста вље ни нај зна чај ни ји до га ђа ји 
у ве зи са пи та њи ма обра зо ва ња и школ ства, те Ма ти це срп ске, а за тим ће се 
фо кус пре ме сти ти на умет нич ку кри ти ку, од но сно, на на пи се о му зич ким 
до га ђа ји ма. 

2. На пи си о кул тур ним ин сти ту ци ја ма  
и про бле ми ма школ ства

Про бле ми и до га ђа ји у ве зи са кул ту ром ко ји ма је при да ва но нај ви ше 
па жње у Је дин ству, би ли су ве за ни за две нај зна ча ни је ин сти ту ци је ове вр сте 
у Но вом Са ду – Ма ти цу срп ску и Срп ско на род но по зо ри ште, као и две нове 
уста но ве – Но во сад ску опе ру и Срп ску му зич ку шко лу. 

Но ви не су ре дов но из ве шта ва ле о Ма ти чи ним скуп шти на ма, до не се ним 
од лу ка ма и ак тив но сти ма ко је су пред у зи ма ли чла но ви Ма ти це срп ске. На 
осно ву на пи са у Је дин ству, мо же се за кљу чи ти да је 1920. го ди на би ла ве о ма 
те шка за Ма ти цу, бу ду ћи да су пред њу по ста вља ни иза зо ви са ка квим се 
ни је су о ча ва ла под ау стро у гар ском вла шћу. На и ме, у но вој др жа ви је у ви ше 
на вра та обра зла га но да Ма ти ца мо ра има ти но ви устав, с об зи ром на то да 
је ста ри био об ли ко ван та ко да се укло пи у смер ни це ко је су ау стро у гар ске 
вла сти би ле на ме та ле срод ним уста но ва ма (Је дин ство 1920: 211‒213). На црт 
но вог уста ва је об ја вљи ван у на став ци ма 4. и 5. фе бру а ра, а у не ко ли ко кра-
ћих освр та ис так ну те су Ма ти чи не те шко ће, пре све га фи нан сиј ске а за тим 
и ор га ни за ци о не – при ли ком из бо ра но вих чла но ва – с об зи ром на то да су 
и та пра ви ла би ла до но ше на ка ко би се омо гу ћио при јем чла но ва (али и сти-

1 На по ме на у ве зи са на во ђе њем чла на ка из днев них но ви на: с об зи ром на то да ве ћи на 
чла на ка у Је дин ству ни је пот пи са на (они ко ји је су, пот пи са ни су ини ци ја ли ма или не пот пу-
ним име ни ма, што је у тек сту на зна че но), на кон го ди не из да ња на ве ден је ред ни број ли ста 
у ко јем се чла нак на ла зи.
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пен ди ра ња сту де на та; Jединство 1920: 197) ко ји ни су би ли ау стро у гар ски 
по да ни ци, тј. оних из Kраљевине Ср би је и Kраљевине Цр не Го ре (Је дин ство 
1920: 378). Са мим тим, ве ли ки број ака та и про це ду ра мо рао је би ти при ла-
го ђен но вим окол но сти ма, о че му су ау то ри Је дин ства по вре ме но из ве шта-
ва ли. Зна чај но је по ме ну ти да је цен трал на власт из Бе о гра да на сто ја ла да 
пру жи по др шку Ма ти ци усту па њем опре ме, про сто ри ја и ма те ри јал них 
до ба ра Од се ка за на род но про све ћи ва ње ко ји је раз фор ми ран, о че му го во ри 
из ве штај са сед ни це об ја вљен 30. сеп тем бра (Је дин ство 1920: 402).

Ау то ри чла на ка о обра зо ва њу ко ји су нај че шће об ја вљи ва ни у на став ци-
ма, об ра ђи ва ли су ову те му из раз ли чи тих угло ва, али са за јед нич ким фо ку сом 
на еду ка ци ји што ве ћег бро ја мла дих љу ди у ду ху за јед ни штва сло вен ских 
на ро да, ко ји под ра зу ме ва и зна ча јан удео му зич ког и ши рег умет нич ког обра-
зо ва ња, пред ста вље ног као еле мент ду хов ног раз во ја, са по себ ним зна ча јем 
при фор ми ра њу ста бил не и це ло ви те лич но сти. 

У том сми слу је по себ но илу стра ти ван оп шир ни чла нак О вред но сти ма 
и за да ци ма пи сме но сти у да на шње вре ме ко ји је пот пи сао „проф. Ја ко вље вић” 
(Је дин ство 1920: 197), у ко јем се обра зла же зна чај укуп ног и си сте ма ти зо ва ног 
обра зо ва ња за на пре дак дру штва у це ли ни, ка ко би се на те ме љу ши ро ко до-
ступ них оп штих на став них про гра ма мо гле фор ми ра ти струч не обра зов не 
уста но ве – сред ње и ви со ке шко ле – ко је су, ка ко ау тор уви ђа, нео п ход не за 
еко ном ски на пре дак зе мље. Kако се ис ти че, дру штво ће „учи ни ти не ма лу 
ко рист тој све тој ства ри, ако се по сво јим скром ним сна га ма за ло жи мо за рад 
око ши ре ња, утвр ђи ва ња и раз ви ја ња пи сме но сти, а с тим ујед но и не го ва ња 
оних ду шев них те ко ви на ко ји ма је пи сме ност са мо сред ство, да се пре ма 
да на шњем зах те ву вре ме на и пре ма мо гућ но сти при ли ка по стиг ну мо гу ћи 
иде а ли ма те ри јал ног и етич ког бла го ста ња” (Је дин ство 1920: 197). Он, та ко-
ђе, до да је: „Шта зна чи учи ни ти на род по доб ним за кул ту ру, не го учи ни ти га 
скром ним и по доб ним за ко ри стан и пло дан рад” (Је дин ство 1920: 197), чи ме 
још јед ном не дво сми сле но на гла ша ва је дин ство „ма те ри јал ног и етич ког” 
ко јем тре ба да стре ми са вре ме но обра зо ва ње у Kраљевини. 

У још јед ном оп шир ном члан ку, под на зи вом Не што о шко ли, ово га пу та 
пот пи са ним са „М. Ја ко вље вић” (Је дин ство 1920: 220‒225), ис так ну ти су 
ме ђу соб на по ве за ност и зна чај ујед на че ног ум ног и фи зич ког обра зо ва ња, 
али и ра да, а ау тор је, чи ни се, оти шао и ко рак да ље, на гла ша ва ју ћи зна чај 
ли ков них умет но сти и за на та, као и му зич ког обра зо ва ња у сред њим шко ла-
ма, да ју ћи пред ност укуп ном по зна ва њу свих умет но сти (ме ђу ко ји ма по себ-
но ме сто при па да књи жев но сти) над струч ним уса вр ша ва њем у спе ци ја ли-
зо ва ним шко ла ма. 

По ред ових на пи са, че сте су би ле ве сти о уред ба ма и ак ци ја ма вла де у 
ве зи са обра зо ва њем, као и ко мен та ри струч ња ка и за по сле них у шко ла ма. 
Та ко се у ве сти ма од 5. фе бру а ра мо же ви де ти да је вла да до не ла уред бу о осни-
ва њу му зич ких шко ла у Вој во ди ни, пре ко умет нич ког оде ље ња Ми ни ста р ства 
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про све те (Је дин ство 1920: 220). Kако се ис ти че, због не до вољ них фи нан сиј ских 
сред ста ва, ове шко ле би ће при ват ног ка рак те ра, а од лу ку ће спро во ди ти и 
над гле да ти ин спек тор оде ље ња Пе тар Kоњовић, бив ши глав ни и од го вор ни 
уред ник Је дин ства. 

У ве о ма де таљ ној по ле ми ци под на зи вом На ше про свет но пи та ње (Је дин
ство 1920: 358‒362), ау тор М. Ди ми три је вић кроз не ко ли ко по гла вља из но си 
про бле ме ус по ста вља ња но вих на чи на обра зо ва ња и осни ва ња/ре ор га ни за-
ци је ин сти ту ци ја. Kао при мар ни за да так за по сле них у про све ти се по ста вља 
„цен тра ли за ци ја про свет них вла сти”, тј. ус по ста вља ња је дин стве ног си сте-
ма школ ства у це лој зе мљи, а с тим у ве зи је и „ре ор га ни за ци ја про свет них 
вла сти у Вој во ди ни”, ко ја би укљу чи ва ла уво ђе ње ре фе ре на та за све ни вое 
школ ства, као и за со ци јал на пи та ња на став ног ка дра, ко ји би би ли за ду же ни 
да над гле да ју спро во ђе ње од лу ка Ми ни ста р ства. Ау тор да је пред ло ге за осни-
ва ње два ин спек то ра та, у Пан че ву и Но вом Са ду, ко ји би би ли за ду же ни за 
сред ње и струч не шко ле, а још де сет окру жних над зор ни штва би над гле да ло 
основ не шко ле. За ба ви шта, сма тра, тре ба уки ну ти у срп ским и сло вен ским 
сре ди на ма и пре тво ри ти их у шко ле, а „за ба ви ље срп ки ње” по сла ти у кра је ве 
где „ве ћим де лом жи ве стра ни еле мен ти”, ка ко би де ца од ма лих но гу учи ла 
срп ски је зик (Је дин ство 1920: 358‒362). Што се основ них шко ла ти че, пред-
ла же се да сва ко ме сто има че тво ро го ди шњу шко лу, а сва ко сре ско ме сто 
осмо го ди шњу. Ау тор, срод но „М. Ја ко вље ви ћу”, на гла ша ва да шко ле тре ба 
по ве за ти са „на род ним ду хом”, ка ко не би би ле су прот ста вље не се о ском ста-
нов ни штву, те сма њи ти раз ли ке из ме ђу гра ђа на ка ко би „хар мо ни ја из ме ђу 
на ро да и ин те лек ту а ла ца би ла пот пу на” (Је дин ство 1920: 358‒362). Kао и у 
ве зи са Ма ти цом, је дан од нај зна чај ни јих про бле ма но ве вла сти би ло је уво-
ђе ње срп ских за ко на у шко ле у Вој во ди ни ко је су још увек функ ци о ни са ле 
пре ма ма ђа р ским за ко ни ма, а по себ на па жња је по све ће на уре ђи ва њу на чи на 
ис пла та на став нич ких за ра да, ко ји би био у скла ду са це ном жи во та у ме сту 
у ко јем на став ник жи ви и ра ди (Је дин ство 1920: 358‒362). Ау тор се освр нуо 
и на на чин ра да у Про свет ном оде ље њу, струч ност за по сле них и њи хо ве ком-
пе тен ци је за рад у овом вла ди ном те лу, као и на про бле ме при ку пља ња и 
об ра де ста ти стич ких ин фор ма ци ја, пла ни ра ње бу џе та за про све ту и про бле-
ма др жа ња при ват них ча со ва, те ко руп ци је у Ми ни стар ству и Про свет ном 
оде ље њу (Је дин ство 1920: 358‒362).

Чи ни се да су ова на сто ја ња цен трал них вла сти до не кле и ре а ли зо ва на, 
с об зи ром на то да је 24. ав гу ста об ја вље на и вест о осни ва њу срп ске му зич ке 
шко ле у Но вом Са ду, ко ја ће по че ти са ра дом 1. сеп тем бра 1920. го ди не, са 
18 на став ни ка. На во ди се да ће се пр ве го ди не вр ши ти упис уче ни ка за сле-
де ће ин стру мен те: кла вир, ви о ли на, ви о лон че ло, кон тра бас, хар фа, фла у та, 
кла ри нет, обас-фа гот, кар не тру ба, валд хорн и цуг по за у на, со ло и хор ско пе-
ва ње. Упи сни на је 10 ди на ра ме сеч но, а шко ла ри на 25. У истом бро ју је на ја-
вље но и осни ва ње Умет нич ке шко ле у Но вом Са ду, са за нат ским оде ље њем. 
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При пре ме за отва ра ње Опе ре у Но вом Са ду на ја вље не су 13. ав гу ста на-
пи сом у ко јем се опи су ју за по че ти тех нич ки ра до ви на адап та ци ји по зо ри шта 
и на ја вљу је по ве ћа ње про сто ра за ор ке стар. Та ко ђе, по зи ва ју се за ин те ре со-
ва ни да се при ја ве за ау ди ци ју за пе ва че, а ис ти чу се и про бле ми у при пре-
ма ма, као и бор ба ко ју су му зи ча ри и управ ни ци во ди ли ка ко би до би ли по-
др шку Ми ни ста р ства (Је дин ство 1920: 364), (Је дин ство 1920б: 365), (Је дин ство 
1920: 368). Пр ва пред ста ва ‒ Ба рон Тренк Срећ ка Ал би ни ја, из ве де на je 29. 
но вем бра 1920. го ди не. 

Иа ко је очи то да су по је ди ни пла но ви вла де ре зул ти ра ли кон крет ним 
ре ше њи ма, уред ни штво Је дин ства је да ло при ли ку и за по сле ни ма да из не-
су сво је ми шље ње у на пи си ма пот пи са ним са „глас из учи тељ ских кру го ва”, 
и у њи ма је нај че шће ука зи ва но на не га тив не стра не жи во та про све та ра и 
те шко ће са ко ји ма се су о ча ва ју у сва ко днев ном по слу. Јед на од њих је, су де ћи 
пре ма на пи су од 21. ав гу ста, би ла и то што су учи те љи у Вој во ди ни ра ди ли 
пре ма тзв. „је зу ит ском за ко ну”, ко ји је на мет ну ла још ма ђар ска власт ка ко 
би се на став но осо бље оба ве за ло да по ред на ста ве у шко ла ма уче ству је и у 
бо го слу же њи ма. Дру гим ре чи ма, на став ни ка дар је био под ре ђен Ми ни стар-
ству про све те, али и вер ским вла сти ма, што је зна чај но оте жа ва ло жи вот 
учи те ља и до во ди ло до на пу шта ња овог по зи ва. У члан ку се апе лу је на но ве 
вла сти да учи те ље осло бо де оба ве зе по ја ња у цр ква ма и са слу жи ва ња при-
ли ком вер ских об ре да, бу ду ћи да је Ми ни ста р ство про све те пред њих, ка ко 
се на во ди, по ста ви ло ве о ма те шке за дат ке, о ко ји ма је већ би ло ре чи (Је дин
ство 1920а: 370), (Је дин ство 1920: 393).

У ве зи с тим је зна чај но по ме ну ти на пи се о жи во ту на ших сту де на та у 
Пра гу, U ко ји ма се оп ти ми стич ним и по ма ло еп ским то ном по зи ва гра ђан ство 
да по мог не при сти пен ди ра њу, ка ко на ши бу ду ћи ака дем ци не би би ли по зна-
ти и по свом скром ном ма те ри јал ном ста њу. По себ но се на гла ша ва ју ус пе си 
на ших сту де на та, као и зна чај њи хо вог обра зо ва ња за раз вој но ве др жа ве 
(Је дин ство 1920: 344), (Је дин ство 1920б: 370), (Је дин ство 1920: 371). Са ци љем 
да се омо гу ће што бо љи усло ви за жи вот и сту ди ра ње, осно ва на је и За дру га 
ака де ми ча ра из Вој во ди не, ко ја је пре све га на сто ја ла да при ку пи нов ча на 
сред ства за осни ва ње „Вој во ђан ске мен зе” у Пра гу, а за тим и да ор га ни зу је 
пре воз сту де на та, бри не о њи хо вом сме шта ју и здра вљу у „но во на ста лом 
ино стран ству”.

3. Му зич ки до га ђа ји

Што се ре пор та жа и на пи са о умет нич ким до га ђа ји ма ти че, уред ни штво 
из Хле бар ске 19 је по себ ну па жњу по све ћи ва ло на сту пи ма из во ђа ча из сло-
вен ских зе ма ља, пре сто ни це и оста лих ве ћих гра до ва Кра ље ви не, с об зи ром на 
то да су њи хо ве при ред бе го то во увек би ле у скла ду са др жав ном по ли ти ком 
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је дин ства на ро да у но вој др жа ви, као и про мо ци је ства ра ла штва ау то ра сло-
вен ских на ро да.

Пе вач ка дру штва су у овом пе ри о ду, чи ни се, за др жа ла ве о ма ис так ну-
то ме сто у кул тур ном жи во ту Но вог Са да, ка кво су има ла и у XIX ве ку, те 
је о њи хо вим на сту пи ма увек пи са но са пу но оп ти ми зма уз ис ти ца ње ва-
жно сти ко је има ју за осло бо ђе ње на ше зе мље. Нај че шће су на сту пи ових 
удру же ња би ли ор га ни зо ва ни у фор ми кон цер та са игран ком, а при лог од 
ула зни ца био је на ме њен по ма га њу си ро ма шним уче ни ци ма, си ро ти шти ма, 
али и уна пре ђе њу ра да дру шта ва. Ове ор га ни за ци је су вр ло че сто ме ђу соб но 
са ра ђи ва ле, те су го сто ва ња нај че шће би ла по вод за дру же ње и збли жа ва ње 
чла но ва. Та ко се мо же ви де ти да је на „Бо жић ној за ба ви са игран ком” за на-
тлиј ског пе вач ког дру штва Не вен, одр жа ној у са ли хо те ла Сло бо да, на сту пи-
ла кра љев ска вој на му зи ка Шу ма диј ске ди ви зи је, а при лог од ула зни ца је на-
ме њен на бав ци за ста ве дру штва. То ком ве че ри, му зич ке тач ке сме њи ва ле су се 
са по ет ским, а на про гра му су би ли: Уве р ти ра (ни је на ве ден ау тор), Го спо ди 
усли ши Ди ми три ја Борт њан ског, сло вач ка на род на пе сма Њи тра, њи тра у 
аран жма ну за му шки хор, До ђи, до ђи Ми ло ја Ми ло је ви ћа, Ју нач ки збор Јо си-
фа Ма рин ко ви ћа и Kрв за род Да во ри на Јен ка (Је дин ство 1920: 192). Ка сни је, 
30. ја ну а ра, чла но ви хо ра дру штва Не вен су на ја вље ни као го сти на „за бав-
ном по уч ном се лу” срп ске жен ске чи та о ни це По се стри ма, као уче сни ци у 
му зич ком де лу про гра ма (Је дин ство 1920: 207).

На ја ва за кон церт Ва си ли ја Фе до ро ви ћа Kибалчића, хо ро во ђе ру ске цр кве 
у Же не ви, и ње го вог ан сам бла у по зо ри шту Дун ђер ског, ви ше пу та је по но-
вље на на стра ни ца ма но ви на, а кри ти ка Вла ди ми ра Kустудића, по ред то га 
што је јед на од рет ких ко ја је пот пи са на пу ним име ном, са др жи и ве о ма по-
зи тив ну оце ну ве дри не и скла да ру ског ан сам бла, као и ла ко ћу ко јом ди ри-
гент во ди сво је пе ва че. Ан самбл је по ред овог на сту па пе вао и то ком слу жбе 
у са бор ној цр кви истог да на (Је дин ство 1920: 202), (Је дин ство 1920а: 205).

Уз ове успе шне кон церт не на сту пе мо гу се по ме ну ти и кон церт Учи тељ-
ског пе вач ког дру штва из Љу бља не од ко јег је при ход био на ме њен учи тељ-
ској си ро ча ди (Је дин ство 1920: 342), као и ве о ма за па жен на ступ ака дем ског 
пе вач ког дру штва Бал кан из За гре ба, то ком „Умет нич ког кон цер та са игран-
ком” ко ји је при ре ђен у са ли хо те ла Сло бо да (Је дин ство 1920а: 365). При ход 
је био на ме њен фон ду си ро ма шних уче ни ка. Ово дру штво пе ва ло је истог 
да на и при ли ком слу же ња па ра сто са по ги ну ли ма у ра ту. Та ко ђе, „кон церт 
са свир ком и пе смом” Но во сад ске ака дем ске омла ди не у Сом бо ру оце њен 
је као ве о ма зна чај но до стиг ну ће овог дру штва (Је дин ство 1920: 359).

Су де ћи пре ма по ме ну тим на пи си ма у Је дин ству, је дан од нај зна чај ни јих 
кон церт них про сто ра у гра ду би ла је ве ли ка дво ра на хо те ла Сло бо да, у ко-
јој су го то во сва ког ме се ца при ре ђи ва ни раз ли чи ти му зич ки до га ђа ји и при-
ред бе. Што се со ли стич ких кон це ра та ти че, нај че шће је пи са но о го сто ва њи-
ма ру ских во кал них умет ни ка, ко ји су на сво јим ре си та ли ма пред ста вља ли 
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углав ном ре пер то ар са чи њен од ком по зи ци ја ин спи ри са них фол кло ром, што 
су ау то ри чла на ка на ро чи то ис ти ца ли. Та ко ђе, пе вач ка тех ни ка и вир ту о зност, 
као и суп тил но ди на мич но ни јан си ра ње го сту ју ћих пе ва ча и сви ра ча, на гла-
ша ва ни су као њи хо ви нај зна чај ни ји ин тер пре та тив ни ква ли те ти.

За ни мљи во је да ни су увек на во ђе на име на умет ни ка, те, на при мер, 
на ја ва „кон церт ру ских умет ни ка” са мо по зи ва гра ђа не на до га ђај ко ји чи не 
„пе сма, сви р ка на ви о ли ни и игра у на род ном оде лу” (Је дин ство 1920: 341), 
док на пис „Ру ски кон церт” на во ди да ће на сту пи ти „гђа Гор ска из мо сков ске 
опе ре, гђа Ди бир ја ко ва из оде ске опе ре и гђа Бо ло гов ска ја, пр ва ба ле ри на и 
чла ни ца Kраљевског срп ског на род ног по зо ри шта у Бе о гра ду”, те „Бо ло гов-
ски, ба ри тон”, та ко ђе члан овог ан сам бла (Је дин ство 1920: 348). Сли чан је 
и текст под на зи вом „Ве ли ки кон церт ру ских пе ва ча”, у ко јем је је ди но по-
ме нут „ве о ма до бри ба си ста Мељ ни ков” (Је дин ство 1920: 350).

Уред ни штво Је дин ства је, као и у прет ход ној го ди ни, по себ ну па жњу 
по све ћи ва ло ак тив но сти ма умет ни ка из Хр ват ске, а на ро чи то су би ли ис так-
ну ти на ступ пле сне умет ни це Ал ме Је лен ске, чла ни це ба ле та хр ват ске Опе-
ре у За гре бу, ко ји је одр жан у по зо ри шту Дун ђер ског (Је дин ство 1920б: 205), 
кон церт ба си сте за гре бач ке опе ре Ар нол да Фле ге ла у Сло бо ди (Је дин ство 
1920: 361), а на ја вље на је тур не ја Злат ка Ба ло ко ви ћа – о ко јем је Је дин ство у 
1919. го ди ни ве о ма по све ће но пи са ло – по Фран цу ској, Ен гле ској и сло ве начким 
гра до ви ма (Је дин ство 1920: 398). С дру ге стра не, кон церт Ли ли Ла сло у Сло
бо ди 17. ав гу ста, на ко јем су из ве де на де ла Ге о р га Фри дри ха Хен дла (Ge org 
Fri e drich Han del), Јо ха на Се ба сти ја на Ба ха (Jo hann Se ba sti ann Bach), Фре де-
ри ка Шо пе на (Fre de ri que Cho pin) и Ан ри ја Ви је та на (Hen ri Vi e ux temps), пот-
пи са ни „М. K.” је вр ло не га тив но оце нио као не до вољ но при пре мљен, ис ти-
чу ћи да се ви о ли нист ки ња „не на ла зи ду шом у ат мос фе ри и тех ни ка јој је 
да ле ко од са вр шен ства” (Је дин ство 1920: 376).

По ред ових, у Но вом Са ду су та да на сту па ли и со пран Ана Ми кла уч и 
пи ја ни ста Ер не Ла њи, та ко ђе у Сло бо ди (Је дин ство 1920: 382). Кри ти ка ни је 
би ла на кло ње на ни кон цер ту „Ло бло вић – Фењ веш”, чи јим су из во ђа чи ма 
при зна те со лид на тех ни ка и вир ту о зност, али уз ис ти ца ње да се не мо же 
упо ре ди ти са (Ја ном) Kубеликом, ко ји је за ау то ра кри ти ке при мер свет ског 
умет ни ка (Је дин ство 1920: 408), (Је дин ство 1920: 418). За ни мљи во је да су 
и со ли стич ки на сту пи по вре ме но би ли про жи ма ни ре ци та ци ја ма и го во ре-
ним тач ка ма, о че му све до чи и на пис од 6. ок то бра о кон цер ту ру ског ба са 
Ев ге ни ја Ма ри ја ше ца у Сло бо ди, на ко јем је го сто ва ла „гђа Ман све то ва”. Пе-
вач ки део про гра ма су чи ни ли Спа ва ју ћа кње ги њи ца Алек сан дра Бо ро ди на, 
Ста ри ка плар Алек сан дра Дар го ми шког, Го њец Ни ко ла ја Рим ског-Kор са-
ко ва, а го шћа је из ве ла „пе сму у про зи од Тур ге ње ва” Kако су ле пе бе ле 
све  же ру же, „ме ло диј ску де кла ма ци ју” под на зи вом Ви ле и сплет ру ских 
на  род них пе са ма (Је дин ство 1920: 407), (Је дин ство 1920: 409).
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4. За кљу чак

На осно ву пре гле да не гра ђе, мо же се за кљу чи ти да је 1920. го ди ну у 
но во сад ском кул тур ном жи во ту обе ле жи ло пре све га уво ђе ње и им пле мен-
ти ра ње но вих за ко на и вла ди них уре да ба, ко ји ма се на сто ја ла ус по ста ви ти 
цен трал на власт, на по љу школ ства и пи сме но сти. Ове обла сти су у члан ци ма 
у Је дин ству са гле да не као нео п ход не за ус по ста вља ње си сте ма тич не и ра-
ци о нал не др жав не упра ве и укуп ни раз вој по је дин ца, ува жа ва ју ћи ње го ве 
скло но сти и екс пер ти зе, а у ду ху за јед ни штва ју жно сло вен ских на ро да и по-
што ва ња на род них оби ча ја и тра ди ци је. Кон крет не пре пре ке им пле мен та-
ци ји ових на сто ја ња би ли су ма ђар ски и ау стро у гар ски за ко ни на ко ји ма су 
по чи ва ле већ по сто је ће ин сти ту ци је, ко је су ујед но би ле и те мељ раз во ја но вих, 
за ми шље них као на до град ња и до пу на оних на ста лих пре ује ди ње ња. Са-
мим тим, би ло је нео п ход но па ра лел но ре фор ми са ти цен тре пи сме но сти као 
што су Ма ти ца срп ска и му шке и жен ске шко ле свих ни воа, те ства ра ти усло-
ве за осни ва ње и, ко нач но, осни ва ти но ве шко ле са на став ним пла но ви ма ко ји 
од ра жа ва ју но ви по ре дак и на став ним ка др ом ко ји мо же пре да ва ти на срп ском 
је зи ку. У том сми слу се осни ва ње Срп ске му зич ке шко ле кра јем ав гу ста и 
но во сад ске Опе ре у но вем бру мо гу сма тра ти нај зна чај ни јим ре зул та ти ма по-
ме ну те стра те ги је и ујед но до га ђа ји ма го ди не, ка да је о ин сти ту ци о нал ном 
раз во ју реч.

Што се му зич ког жи во та ти че, он је у 1920. го ди ни по стао знат но ра зно-
вр сни ји не го што је то био ра ни је, за хва љу ју ћи го сто ва њи ма ру ских, фран-
цу ских и ма ђар ских умет ни ка. Ве ли ка са ла хо те ла Сло бо да је очи то би ла 
цен тар му зич ких де ша ва ња, а нај по се ће ни ји до га ђа ји су и да ље би ли на сту пи 
пе вач ких дру шта ва из За гре ба, Љу бља не, Бе о гра да и оста лих ве ли ких гра-
до ва Кра ље ви не. Кри ти ча ри је дин ства су оста ли на истим ста но ви шти ма 
ко ја су има ли и у 1919. го ди ни, иде а ли зу ју ћи сло вен ске умет ни ке и њи хо ве 
ин тер пе та ци је (до ду ше, не у сва ком слу ча ју), а би ва ју ћи оштри ји у за па жа-
њи ма и за кључ ци ма ка да је реч о на сту пи ма умет ни ка ко ји не до ла зе из сло-
вен ских сре ди на. Има ју ћи то у ви ду, мо же се за кљу чи ти да је 1920. за но во-
сад ску кул ту ру би ла ве о ма зна чај на го ди на, ко ја је оста ви ла трај ни бе лег, 
пре све га на му зич ком жи во ту гра да, осни ва њем ва жних ин сти ту ци ја ко је 
и да нас по сто је у од ре ђе ном ви ду и жи во пи сно шћу, те пан сла ви стич ком усме-
ре њу кон церт ног жи во та. 
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Dr Mi lan Mi loj ko vić

CUL TU RAL LI FE OF NO VI SAD DU RING 1920 BA SED UPON WRI TINGS  
IN DAILY NEW SPA PER JE DIN STVO (UNITY)

S u m m a r y

The pa per re vi ews the most pro mi nent cul tu ral ha pe nings in No vi Sad du ring year 
1920, ac cor ding to ar tic les pu blis hed in daily new spa per Je din stvo, or gan of De moc ra tic 
party. Sin ce this was the year of im ple men ta tion of edu ca ti o nal plans in Voj vo di na, ma de 
by cen tral go vern ment, the most de ta i led ob ser va ti ons we re ma de re gar ding re forms of 
edu ca ti o nal and cul tu ral in sti tu ti ons, as well as fo un ding new ones, be si des po le mics and 
re se ar ches of di rec tion whe re lec tu ring in new King dom sho uld be po in ted. All this 
en de a vors re sul ted in re form of Ma ti ca srp ska and fo un da tion of Ser bian mu sic school 
and Ope ra in No vi Sad. Apart from this, con cert per for man ces we re re vi e wed thro ugh 
ar tic les and cri ti qu es of gu ests‘ and do me stic in ter pre ta ti ons of mostly Sla vic pi e ces, 
whi le ma jo rity of po pu la tion still pre fer red po pu lar songs pre sen ted by cho irs of ama te ur 
and aca de mic mu sic so ci e ti es.

Key words: Cul tu ral li fe, No vi Sad, mu sic, Unity, new spa pers, Ma ti ca srp ska, mu sic in sti tu-
ti ons, mu sic cri ti que.
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UDC 070JEDINSTVO
782(497.113 Novi Sad)”1921”

Др Ира Про да нов

ТРА ГОМ НА ПИ СА О РА ДУ ОПЕ РЕ СРП СКОГ  
НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА ИЗ ДНЕВ НИХ НО ВИ НА  

ЈЕДИНСТВO (1921)*

Са же так: У тек сту се нај пре до но си чла нак На ша опе ра у це ли ни пре-
у зет из днев них но ви на Је дин ство, a у на став ку сe ана ли зи ра ју при мед бе 
ко је не по зна ти ау тор у ње му упу ћу је на ра чун Упра ве Опе ре, пре све га у ве зи 
са ре пер то а ром, а по том ан га жма ном „опер ског осо бља”, од но сно ан сам бла. 
Ко нач но, ком па ра ци ја са ди на ми ком де ло ва ња бе о град ске Опе ре ука зу је на 
не за до вољ ство тем пом при пре ме опе ра и ма лим бро јем на сту па но во сад ске 
Опе ре. Су де ћи по је зи ку и де та љи ма ко је ано ним ни ау тор на во ди, реч је о осо-
би ко ја је би ла струч но му зич ки обра зо ва на. Све при мед бе на ра чун ре пер то а ра, 
не ан га жо ва но сти пе ва ча, те на чи на по сло ва ња мо гу ће је тран спо но ва ти на са-
да шњи тре ну так, на осно ву че га се да за кљу чи ти да се ма ло шта про ме ни ло у 
по след њих сто ти ну го ди на у функ ци о ни са њу је ди не вој во ђан ске опе р ске ку ће.

Кључ не ре чи: опе ра, опе ре та, ре пер то ар, Срп ско на род но по зо ри ште.

1. Фељ тон Нашаопера1

(До но си мо овај чла нак из пу бли ке у же љи да се на ша пу бли ка  
ви ше ин те ре су је за на ше по зо ри ште)

„Ка да смо чу ли да се опе ра осни ва у Но вом Са ду, ми смо се од ср ца овом 
кул тур ном на прет ку об ра до ва ли, пре у зев ши се би да ће мо раз ви так њен пра-
ти ти, и не ће мо до зво ли ти да се су ви ше стро гом кри ти ком вољ овог ра да ква ри. И 
да нас не ће мо то да чи ни мо, шта ви ше, хо ће мо у сва ком по гле ду овој на шој нај но-
ви јој кул тур ној уста но ви да иза ђе мо на су срет, да исту одр жи мо и уна пре ди мо.

* О вај текст је део про јек та Днев не но ви не „Је дин ство” – из вор за про у ча ва ње му зич ке 
кул ту ре Но вог Са да из ме ђу два ра та ко ји, у окви ру ра да Оде ље ња за сцен ске умет но сти и 
му зи ку Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, фи нан си ра Ми ни стар ство за кул ту ру и ин фор ми са ње 
Ре пу бли ке Ср би је.

1 Чла нак На ша опе ра из но ви на Је дин ство, Но ви Сад, 1921, бр. 498, пре у зет је у це ли ни 
да би се раз у мео ка сни ји текст у ко јем се кри тич ки раз ма тра ју аспек ти овог на пи са.
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У по след ње вре ме, све се ма ње пи ше о опе ри и ње ном ра ду. То др жим да 
је по гре шно, јер ка ко ће по зва ни фак то ри са зна ти ми шље ње пу бли ке те упо зна-
ти њен укус на осно ву ко јег се, до не кле, и пра вац и рад опе ре мо ра кре та ти. На-
вршу је се ра ду опе ре шест ме се ци (по че ло се још ав гу ста ме се ца) и мо ра мо при-
зна ти да смо за то ли ко вре ме на ви ше оче ки ва ли од оно га што нам је пру же но. 
Има ли смо све га три опе ре и три опе ре те од ко јих је јед на (Мам зел Ни туш) 
вр ло бр зо иш че зла са ре пер то а ра. На ше ми шље ње је да и са ма упра ва гу би 
во љу за озби љан рад, јер се не на ла зи она ки од зив у пу бли ци ка кав би ра ду и 
тру ду и ма те ри ал ним жр тва ма од го ва рао. То се до ка за ло код опе ре. На ша пу-
бли ка ра ди је по се ћу је опе ре те, те ту се до не кле и њен укус ква ри; и на рав но 
је да по сле слат ки ша чор ба не мо же да при ја. Ми тре ба пу бли ку за опе ру да 
раз гре ва мо, да је у том прав цу вас пи та ва мо. Но на жа лост ни Вер тер, ни То ска 
ни су би ли у ста њу да за до би ју сим па ти ју ши ре пу бли ке. Обе ове опе ре још за 
сад ни су по де сне за на ше ов да шње при ли ке. По гре шно је би ло са ис ти ма по-
че ти, јер да би ове би ле раз у ме ва не од ве ћег де ла слу ша ла ца, тре ба пр во укус 
пу бли ке да се раз ви је. Мо гло се по че ти са лак шим опе ра ма из ко јих су ме ло-
ди је на шој пу бли ци већ по зна те, те кад се оне ви де пер со ни фи ци ра не на би ни, 
по че ће се схва ћа ти по ма ло опе ра уоп ће и ње зин зна чај, схва ти ће се: Кар мен, 
Хоф ма но ве при че, Ми њон, Про да на не ве ста, и дру ге слич не ства ри, јер има 
до ста ме ло дич них опе ра ко је би мо гле пу бли ку и en mas se при вла чи ти. Пу чи-
ни и Ма сне се већ те же схва ћа ју. То су му зи ча ри ко ји су по шли са свим но вим 
мо дер ним му зич ким прав цем, на ро чи то Пу чи ни ко ји је, ство рив ши не што 
са свим нео бич но, мо рао са сво јим но вим ор ке страл ним ефек ти ма и сам се би 
да кр чи пут; из ме ђу оста лог имао је хра бро сти да јед ну стро гу фор му у хар-
мо ни ји пре кр ши и упра во из не на дио је овим цео му зич ки свет са сво јом мо же 
се ре ћи не чу ве но сме лом Qu in ten fol ge, те она ко ја је до тог мо мен та ва жи ла за 
нај гр ђи пре ступ у ха р мо ни ји, по ста ла је од јед ном ори ги нал на; Пу чи ни њо ме 
та ко див но илу стру је мо тив жа ло сти, пра зно ће и уса мље но сти (пе сма па сти ра 
у 4 чи ну). Пу чи ни са ја ком ка рак те ри сти ком во ди те му са ко јом из ра жа ва час 
ра дост, час мр жњу, жа лост, осве ту и ван ред но је ус пео ори ги нал но шћу сво јих 
мо ти ва. Ту тре ба раз у ме ти илу стра ци ју и бо ју то но ва, у ко ји ма су ка ко Пу чи-
ни је ве та ко и Ма сне о ве опе ре пре бо га те. То је већ је дан ви ши култ, мо мен ти 
ко је тре ба уме ти схва ти ти, а ве ћи на на ше пу бли ке не ра зу ме још то и оста је, 
за то, пре ма це лој опе ри хлад на. 

И он да, те шко је да ва ти То ску кад и не ма мо пра ву ин тер пре тант ки њу за 
ту уло гу, ко ја би у драм ским мо мен ти ма би ла до вољ но ја ка, јер не мој мо за бо-
ра ви ти да ми рас по ла же мо го то во са мо по чет ни ци ма, ме ђу ко ји ма је пре о вла-
дао лир ски со пран.

Та ко су на сту пи ла код опе ре два огром на кон тра ста; или се да ју пу бли ци 
не ра зу мљи ве и не схва ће не опе ре, или већ одав но пре жи ве ле опе ре те. Ми смо 
с ра до шћу при ми ли – по чет ком се зо не – обе ћа ње од упра ве да се не ће да ва ти 
опе ре те, то јест бар оне већ отр ца не, ко је су нам још пре ви ше го ди на до са ди-
ле, и ко је су сви ше гр ти по ули ца ма зви жду ка ли. Та ке смо опе ре те слу ша ли 
он да, кад још ни смо рас по ла га ли са ве ли ким опер ским осо бљем и за себ ним 
опер ским ор ке стром са два ка пел ни ка, као што је да нас слу чај, ка да и не ма 
опе рет ског осо бља, не го чла но ви Опе ре и Дра ме игра ју у опе ре та ма.

Ми смо пре ра та код по зо ри шта има ли јед ну опе рет ску пе ва чи цу и јед ну 
су бре ту, све га две жен ске сна ге, ко је су у не ких де се так опе ре та игра ле и по 
кад кад и по ко ју опе ру са до ста успе ха при ка зи ва ле; да кле ви ше не го што се 
оче ки ва ло. Да нас рас по ла же мо са ве ли ким опер ским пер со нал ном, са мо 8 
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опер ских пе ва чи ца има мо од ко јих су ве ћи на свр ше не уче ни це про фе со ра Беч ке 
Ака де ми је Фо р сте на, и слав ног те но ри сте Бу ра ја на, као и гла со ви тог про фе со ра 
Ре са, те осим ових још не ко ли ко до брих сна га Ру са и Ру ски ња. Из ме ђу оста лог 
има и та квих ко је још ни је дан пут пред јав ност у опе ри ни су иза шле. Шта је 
то ме узрок? Ка да има мо, као што је го ре на ве де но, два ка пел ни ка др жим да би 
се и ви ше мо гло по сти за ти на по љу Опе ре, јер ка да се мо же јед на опе ре та за 
10‒14 да на на врат на нос да ство ри што се не би мо гла јед на опе ра лак шег сти-
ла не го Вер тер и То ска за ду пло то ли ко вре ме на са вла да ти? То би ко ри сни је 
и озбиљ ни је би ло и пу бли ка би ме сто опе ре те – у не до стат ку исте – по се ћи ва ла 
опе ре, што се ја сно код Бе о град ске опе ре ви ди, где се не да ју ни ка кве опе ре те и 
пу бли ка ме сто ових по се ћу је опе ру и на ви ка ва се на њу та ко да се та мо по је-
ди не опе ре 10–15 пу та да ју, као што је код нас са опе ре та ма слу чај. (Бе о град 
су ла не од 1. фе бру а ра до кра ја ју на, за све га 5 ме се ци се дам опе ра при ка за не: 
Ма дам Бе тер флај, Тру ба дур, Ка ва ле ри ја ру сти ка на, Ев ге ни је Оње гин, Џа ми ле, 
Вер тер и Чер га ши Бо ем, осим ових би ло је без број го сто ва ња опер ских пе ва ча 
и пе ва чи ца).

По гре шно је би ло опе р ску се зо ну отво ри ти са опе ре том, јер по сле Ба ро на 
Трен ка, где се по ја вљу је на би нио жив коњ и где се пу ца, ‒ што се на шој пу бли-
ци без пре фи ње ног уку са бо ље до па да – ни је мо гао Вер тер са сво јом лир ски-сен-
ти мен тал ном рад њом и ор ке стал ним ле по та ма наш свет да за до во љи. Мо гло 
би се и са из ме ном уло ге ве ће про ме не ство ри ти, да у јед ној уло зи ви ше пе ва-
ча од но сно пе ва чи ца чу је мо, ка да већ са та ко ве ли ким осо бљем рас по ла же мо. 
Ми хо ће мо да упо зна мо све чла но ве и чла но ве опер ског осо бља, а та ко исто 
тре ба сви ма да ти при ли ке да до ђу до ру ти не; не сме се до зво ли ти да се по је-
ди ни пе ва чи или пе ва чи це фа во ри зу ју или про те жи ра ју.

Услед рђа во са ста вље ног ре пер то а ра, до ла зе на рав но и до фи нан сиј ске 
при ли ке у кри ти чан по ло жај. Да би се оне ко ли ко то ли ко одр жа ва ле, спре ма ју 
се на бр зу ру ку опе ре те, са мо да би се ма те ри јал но мо гли одр жа ти; јер јед но 
опе рет ско ве че до но си 12–16.000 кру на, али се ти ме ви ше ште ту је на опе ри, а 
на ро чи то на дра ми, ко ју пу бли ке усљед опе ре те по чи ње да пре не бре га ва. Сва-
ка ко се онај наш фри во лан лак тон и ла кр ди је у опе ре та ма бо ље до па да ју, не го 
озбиљ ни ја рад ња опе ре, јер му зи кал на дра ма тј. опе ра има за да так да обра зу је 
пу бли ку за ле по и сва ка ко је ко ри сни ја од отр ца них опе ре та à la Гроф од Лук
сем бур га, До лар ска Прин це за и слич не ства ри.

Ми се на да мо да ће нов управ ник би ти чо век од уку са и да ће гво зде ном 
ру ком на сто ја ти да се овај за вод кул ту ре на ви ши сте пен по диг не, те да се не 
би одо ма ћи ле ка ба рет ске опе ре те код на шег по зо ри шта, ко је би мо жда на по-
слет ку ис ти сну ле сва ки озби љан рад на дра ми и опе ри. Од су ви ше слат ки ша 
мо же сто мак да се по ква ри.

Са же љом да упра ва што ис трај ни је на ста ви за по че ти рад, да се до ђе, нај зад, 
на пра ви пут – же ли мо јој: сре тан на ста вак!

Х.”

* * *

Иа ко су но ви не Је дин ство би ле гла си ло ко је је ис црп но пра ти ло днев но-
по ли тич ке ве сти, рад ак ту ел них по ли тич ких пар ти ја, те из ве шта ва ло о спољ-
но по ли тич ким до га ђа ји ма из раз ли чи тих обла сти дру штва и еко но ми је, 
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број ни на пи си по све ће ни су кул ту ри и, у том кон тек сту, тек сто ви ма о му зи ци 
и му зич ком жи во ту. То се у пр вом ре ду од но си на рад Срп ског на род ног 
по зо ри шта и у окви ру ње га Опе ре ко ја, прем да су ко мад с пе ва њем и опе ре-
та не го ва ни и ра ни је, до би ја свој пр ви пра ви опе р ски ан самбл тек 1920/21. 
го ди не.2 Је дин ство у том сми слу штам па ма хом крат ке ве сти о то ме шта се 
из во ди ло и ка ко је „при мље но”. Та кви тек сто ви са сто је се од све га не ко ли ко 
ре че ни ца:

„У пе так, 22. сеп тем бра, дру ги пут је од лич но при мље на опе ре та Је се њи 
ма не вар од К. Ба ко њи, му зи ка Е. Кал ма на3, у ко јој су се на ро чи то ис та кли 
гђи це Ле во ва, Оли ви је ри и Ави ро ви ће ва, а гг. Крањ че вић, Кле мен чић и Оџић” 
(Је дин ство 1922: 973).

Ме ђу тим, има и на пи са ко ји пре тен ду ју да бу ду му зич ке кри ти ке, као што 
је слу чај са члан ком из 24. сеп тем бра 1922, бр. 974, где се ва ло ри зу је упра во 
опе ре та Је се њи ма не вар ре чи ма да „ни је то бог зна ка кво умет нич ко де ло, 
али се та опе ре та при јат но гле да и слу ша” (Је дин ство 1922: 974), што зна чи 
да је не по зна ти ау тор обра тио па жњу на ква ли тет умет нич ког де ла али и на 
из во ђа че, чим пи ше да је „г. Крањ че вић сво ју те шку и во де ћу уло гу до стој но 
из вр шио” (Је дин ство 1922: 974), а да су збо ро ви би ли „вр ло до бро из веџ ба ни” 
(Је дин ство 1922: 974). Ау то ри ве ћи не тих крат ких освр та су ано ним ни, од-
но сно пот пи си ва ни су ини ци ја ли ма или са мо јед ним сло вом, па је те шко 
утвр ди ти чи ји су. У мно гим тек сто ви ма ко ји гра ђа не обра зу ју као пу бли ку, 
по себ но се ис ти чу про бле ми ко ји се од но се на фор ми ра ње ре пер то а ра Срп-
ског на род ног по зо ри шта и ста во ви у ве зи са њим. Члан ци као што су Је ли 
скупо по зо ри ште или За што Но во са ђа ни не иду у по зо ри ште? (Је дин ство 
1921: 510) све до че о бри зи због оси па ња пу бли ке, док не ки дру ги ис ти чу 

2 Опе ра, а ка сни је и Опе ре та, осно ва не су у се зо ни 1920/1921. По ред стал ног опер ског 
ан сам бла, ан га жо ва ни су ди ри ген ти Хин ко Мар жи нец и Ло вро Ма та чић. Пр ва опе ре та Ба
рон Тренк Срећ ка Ал би ни ја из ве де на је 29. но вем бра 1920. го ди не. По ред до ма ћих пе ва ча, 
у ан сам блу су би ли и ру ски и че шки умет ни ци: Бо же на и Ка ре ла Дуб ска, Еми на Шил до ва, 
Ве ра Гор ска ја, Ми ла Ле во ва, Ма тил да Краљ, Ми ли ца Ави ро вић, Ми ци ка Оли ви је ри Илић, 
Јел ка Јо цић, Ми ха и ло Ве рон Вол кон ски, Вик тор Гри гор јев, Алек сан дар Тро шћан ски, Сер геј 
Ни ко ла је вић, Исак Ар ми ди, Ни ко лај Ба ра нов, Ев ге ни је Мар ја шец, Дра го мир Кран че вић, 
Кле менс Кле мен чић, Дра гу тин Вр ба њац, Ми лан Оџић, Па ја Ба нац и дру ги. Број чла но ва 
хо ра ни је био ста лан и кре тао се од 24 до 36 пе ва ча. Не го ван је стан дард ни опе р ски ре пер-
то ар: То ска, Ка ва ле ри ја ру сти ка на, Тра ви ја та, Тру ба дур, Вер тер, Ма дам Ба тер флај, Про
да на не ве ста,Ђа ми ле, Па ја ци, Ча роб ни стре лац, Ри го ле то, Се виљ ски бер бе рин, Хоф ма но ве 
при че, Ев ге ни је Оње гин, Кар мен, Па ја ци и др. Опе рет ски ре пер то ар је био мно го ши ри јер 
је при пре ма оперетa би ла ма ње захтевнa: Ци ган ска љу бав, КлоКло, Кне ги ња чар да ша, Ба
ја де ра, Гро фи ца Ма ри ца, Ле па Је ле на, Три де вој чи це, Шко ла за љу бав ни ке, Геј ша, Ор феј у 
па клу, Пе ри ко ла, Ма дам Пом па дур и др. Ме ђу тим, због ма лих суб вен ци ја и не до вољ них 
при хо да, од лу ком ми ни стра про све те 14. ок то бра 1924. Срп ском на род ном по зо ри шту је 
уки ну та Опе ра, а кра јем мар та 1927. и Опе ре та. По сле то га опе р ске и опе рет ске пред ста ве 
да ва не су са мо по вре ме но. Упор. <https://www.snp.org.rs/?pa ge_id =3106> 23. 11. 2018.

3 Еме рих Кал ман (1882–1953), ма ђар ски опе рет ски ком по зи тор. 
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не пи сме ност у по гле ду пи са ња про гра ма кон це ра та, и у њи ма се ка же да су 
„об ја ве По зо ри шне упра ве и до са да би ле не пи сме не, али тре ћи сим фо ниј ски 
кон церт ту че ре кор де у том по гле ду” (Је дин ство 1921: 498). По себ но се из-
два ја фељ тон На ша опе ра где су си сте ма тич но и ве о ма струч но из не ти сви 
аспек ти ра да Опе ре на кон ње ног ше сто ме сеч ног ра да.

У тек сту На ша опе ра, на и ме, од мах се на по чет ку ау тор жа ли да се о 
Опе ри не пи ше до вољ но. Од су ство чла на ка у днев ној штам пи о де ло ва њу 
овог „за во да за кул ту ру” иза зи ва и сма ње но ин те ре со ва ње за ње га. Ме ђу тим, 
ау тор је мно го ви ше за бри нут за по гре шне „пр ве ко ра ке” и не до во љан број 
при пре мље них де ла у пр вих шест ме се ци ра да ку ће. По себ но се уо ча ва за бри-
ну тост у по гле ду зах тев но сти из во ђе ња Вер те ра и То ске, као пр вих опе ра 
у се зо ни 1920/21, али и мо гућ но сти да их пу бли ка раз у ме. Про це на да су на-
ве де не опе ре пре ви ше „те шке” за ау ди то ри јум, све до чи о ау то ру као опе р ском 
знал цу, по себ но ако се има у ви ду ње гов став о Пу чи ни ју као „мо дер ном” ком-
по зи то ру, ко ји ко ри сти чак и па ра лел не квин те, не у о би ча је не за ње го во вре ме, 
бо га те „му зич ке бо је”, те спе ци фи чан на чин об ра де мо ти ва у раз ли чи тим рас-
по ло же њи ма. С дру ге стра не, при пре ма „све га” три опе ре и три опе ре те за по ла 
го ди не, у по ре ђе њу са се дам бе о град ских пре ми је ра за го то во исто вре ме, из 
да на шње пер спек ти ве де лу је као ве о ма ам би ци о зна ак тив ност, ако се има у 
ви ду да по след њих го ди на Опе ра Срп ског на род ног по зо ри шта не ма ви ше од 
две пре ми је ре го ди шње, од ко јих се че сто де ша ва да је јед на за пра во об но ва.

Дру ги ва жан аспект ко ји до ти че не по зна ти пи сац од но си се на по де лу 
уло га и ан га жо ва ње „опе р ског осо бља”. Ода бир ре пер то а ра – ис ти че се ‒ мо-
рао би би ти узро ко ван и аде кват ним гла со ви ма ан сам бла, што очи глед но 
ни је слу чај бу ду ћи да за То ску ку ћа ни је има ла „пра ву ин тер пре тант ки њу” 
(Је дин ство 1921: 498). При ту жба да се за исту уло гу не сме њу ју раз ли чи ти 
со ли сти, ка ко би сви би ли рав но мер но ан га жо ва ни и ти ме сти ца ли ру ти ну, 
су ге ри ше на не рав но прав ност у по де ли уло га и не до вољ но уче шће свих 
чла но ва и чла ни ца Опе ре у до но ше њу ре пер то а ра.

Тре ћи аспект на ко ји се освр ће ау тор је сте фи нан си ра ње опе ре. Ко мен тар 
да ре пер то ар ни је до бро по ста вљен во ди ка кон ста та ци ји о оси па њу пу бли-
ке, ко ја – не до вољ но обра зо ва на ‒ ра ди је по се ћу је опе ре ту. Број опе ре та 
ра сте – ка ко се мо же за кљу чи ти – а по се ће ност „те шких” опе ра опа да, чи ме 
је угро же но фи нан си ра ње укуп не се зо не. На осно ву ово га мо же се за кљу чи ти 
да је текст пи сао не ко ко ку ћу по зна је „из ну тра”, бу ду ћи да се ја сно на во ди 
и за ра да од по сло ва ња.

Оно што је још јед на за ни мљи вост тек ста је сте стал на род на осе тљи вост 
ка да је реч о осо бљу. Ау тор ни ка да не упо тре бља ва тер мин „члан” у му шком 
ро ду, а да га од мах за тим не упо тре би и у жен ском.

Текст На ша опе ра ак ту е лан је и да нас. На и ме, тре нут ни про грам Опе ре 
СНП чи ју осно ву пред ста вља ју де ла гво зде ног ре пер то а ра као што су Тра
ви ја та Ђ. Вер ди ја или Бо е ми Ђ. Пу чи ни ја, „за чи њен” је де лом са вре ме ним 
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оства ре њи ма на ци о нал ног усме ре ња, као што је опе ра Д. Де спи ћа Поп Ћи ра 
и поп Спи ра, или ре ви јал ним кон цер ти ма на ко ји ма се из во де по пу лар не арије 
„кла сич ног ре пер то а ра”, уз из ле те ан сам бла у поп и рок жа нр. Пу бли ка ра ди-
је до ла зи на ова кве до га ђа је, док ин те ре со ва ње за опе р ске пред ста ве опа да. 
Све га не ко ли ко со ли ста и со лист ки ња но си чи тав ре пер то ар. Пре о крет у са мом 
СНП учи њен је пре ба ци ва њем ин тер пре та ци је му зич ког-сцен ских оства-
ре ња и на драм ски ан самбл, те је упра во он пре у зео те рет из во ђе ња жан ра 
мју зи кла. У том кон тек сту, ан самбл Дра ме (уз по је ди не „го сту ју ће” ак те ре 
из Опе ре), из во ди де ла као што су Вој во ђан ска рап со ди ја на му зи ку Г. Лен-
ђе ла и Ви о ли ни ста на кро ву Џо зе фа Стеј на и Џе ри ја Бо ка. Ка да се раз мо тре 
при мед бе не по зна тог ау то ра из фељ то на, те шко је оте ти се ути ску да су про-
бле ми Опе ре СНП по сле го то во сто ти ну го ди на оста ли пот пу но исти.
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ON THE TRAIL OF THE AR TIC LE ABO UT THE WORK OF OPE RA  
OF SER BIAN NA TI O NAL THE A TRE IN THE DAILY NEWS PA PER  

ЈЕ ДИН СТВО (1921)

S u m m a r y

In the fo cus of the pa per is the ar tic le Our Ope ra ori gi nally prin ted in daily new spa-
per Je din stvo (1921). Af ter pre sen ting the re prin ted ver sion of it, the aut hor com ments 
the con tent of the ar tic le which is writ ten in the form of cri tic of the first newly esta blis hed 
Ope ra’s se a son in Ser bian Na ti o nal The a tre. The analysis shows that the anonymo us wri ter 
of the cri tic paid at ten tion to the cho sen re per to i re of the first se a son, to the in ter pre ta tion 
of works, to the au di en ce de ve lop ment and to the fi nan cial sup port of the Ope ra. In com-
pa ri son with the si tu a tion to day, it is con clu ded that “everything old is new again” i.e. the 
old pro blems of run ning the ope ra ho u se still exist now days in exactly the sa me way.
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UDC 070(=163.41)”1894/1895”
783.6:061.237(497.11)”1894/1895”

Бо ја на Ми ја то вић

„ЕЛЕК ТРИЧ НИ” КОН ЦЕР ТИ У БЕ О ГРА ДУ И НИ ШУ  
(1894/1895) У ОГЛЕ ДА ЛУ СРП СКЕ ШТАМ ПЕ*

Са же так: Пред мет ис тра жи ва ња у овом ра ду су та ко зва ни елек трич ни 
кон цер ти ко ји су одр жа ни у апри лу 1894. и ја ну а ру 1895. го ди не на ре ла ци ји 
Бе о град – Ниш. Ор га ни за тор кон це ра та би ла је По штан ско-те ле граф ска за-
дру га, ко ја их је ре а ли зо ва ла у са рад њи са пе вач ким дру штви ма Стан ко вић 
из Бе о гра да и Бран ко из Ни ша. По ред пе вач ких дру шта ва, на кон цер ти ма су 
на сту пи ли и Вој на му зи ка из Ни ша и ор ке стар Кар ла Мер тла из Бе о гра да. 
Ода бра не ло ка ци је за ре а ли за ци ју кон це ра та би ле су са ле ка фа на Ко ла рац у 
Бе о гра ду и Евро па у Ни шу. По ред му зич ког де ла про гра ма, ор га ни зо ва не су 
и из ло жбе елек тро тех нич ких до стиг ну ћа. При ка за ни тех нич ки из у ми би ли 
су нај мо дер ни ји у обла сти те ле граф ског и по штан ског са о бра ћа ја. Ор га ни за-
ци о ни од бор од лу чио је да срп ском гра ђан ству пред ста ви но ве про на ла ске 
пу тем хор ског пе ва ња ко је је кра јем 19. ве ка би ло нај за сту пље ни ји об лик му-
зич ких ак тив но сти ста нов ни ка Ср би је. Пре но ше ње звуч них та ла са са ве ли ке 
уда ље но сти пу тем ми кро фо на и звуч ни ка би ло је кре а тив но ко ри шће ње нај-
но ви јих изу ма на по љу елек тро тех ни ке.

Кључ не ре чи: „елек трич ни” кон церт, пе вач ко дру штво Стан ко вић, пе вач ко 
дру штво Бран ко, По штан ско-те ле граф ска за дру га, те ле граф ска из ло жба.

1. Увод

Не сва ки да шњи му зич ки до га ђа ји, на зва ни „елек трич ни” кон цер ти, ор-
га ни зо ва ни су у Бе о гра ду 1894. и Ни шу 1895. го ди не под по кро ви тељ ством 
По штан ско-те ле граф ске за дру ге. Упо тре ба на уч них до стиг ну ћа из тог вре-
ме на при ву кла је ве ли ку па жњу јав но сти, што се мо же при ме ти ти у са др жа ју 
и бро ју но вин ских чла на ка и из ве шта ја о кон цер ти ма. Има ју ћи у ви ду дру-
штве ни зна чај хор ског пе ва штва у то вре ме, ор га ни за то ри кон цер та до не ли 

* Ова сту ди ја про и за шла је из исто и ме ног се ми нар ског ра да, ко ји је ра ђен на тре ћој 
го ди ни основ них сту ди ја му зи ко ло ги је, на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду, мен тор др 
Ма ри ја на Ко ка но вић Мар ко вић.
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су од лу ку да као из во ђа че ан га жу ју пе вач ка дру штва Стан ко вић из Бе о гра-
да и Бран ко из Ни ша. На кон цер ти ма су, по ред во кал них ан сам ба ла, на сту-
пи ли и ин стру мен тал ни са ста ви Вој не му зи ке из Ни ша и ор ке стар Кар ла 
Мер тла из Бе о гра да. Број ни со ли сти, ка ко ин стру мен тал ни та ко и во кал ни, 
сво јим на сту пом су обо га ти ли овај му зич ки до га ђај. По ред му зич ког де ла 
ве че ри, по себ ну па жњу при ву кла је и из ло жба ра зно вр сних те ле фон ских и 
те ле граф ских апа ра та ко ја је оста ви ла сна жан ути сак на по се ти о це.

У до ма ћој му зи ко ло шкој ли те ра ту ри до са да ни је би ло обим ни јих сту-
ди ја по све ће них наведеним кон цер ти ма. „Елек трич ни” кон цер ти по ми њу се у 
књи га ма Рок сан де Пе јо вић (Пе јо вић 1894: 102–102; 1994: 180; 2001: 94) и у сту-
ди ји Со ње Цвет ко вић (Цвет ко вић, 2014). Ме ђу тим, обе ау тор ке на во де са мо 
кон церт из 1895. го ди не. Зна ча јан из вор ин фор ма ци ја за овај рад пру жи ли 
су из ло жбе ни ка та лог ко ји је об ја ви ла По штан ско-те ле граф ска за дру га 2010. 
го ди не и слич ни ра до ви у из да њу По ште Ср би је (Јо ва но вић, По пов ски 2010). 
Упра во сто га па жња је би ла пр вен стве но усме ре на на ар хив ски рад, од но сно 
на ис тра жи ва ње на пи са о на ве де ним кон цер ти ма у ондашњој штампи. О кон-
цер ти ма су из ве шта ва ли ли сто ви Срп ске новинe, ко је су из ла зи ле у Бе о гра ду 
и Ни шу, Ни шли ја из Ни ша и Ср бо бран из За гре ба. За ни ма ње за „елек трич не” 
кон цер те по ка зао je и Ди ми три је Ц. Ђор ђе вић, ка да је на кон че ти ри де це ни је 
на пи сао чла нак о „елек трич ном” кон цер ту из 1895. го ди не, у днев ном ли сту 
По ли ти ка, на тај на чин ука зу ју ћи на ва жност овог до га ђа ја.

Чи ње ни ца је да је зна чај ну уло гу у мо дер ни за ци ји мла де Кне же ви не, а 
ка сни је и Кра ље ви не Ср би је, имао по штан ски и те ле граф ски са о бра ћај. 
При пре ме за уво ђе ње јав ног по штан ског са о бра ћа ја у Ср би ји за по че те су 
још 1835. го ди не, на кон до но ше ња Сре тењ ског уста ва. Пр ва по шта отво ре на 
је пет го ди на ка сни је у Бе о гра ду, а пр ви за кон ски акт ко ји се од но си на уре-
ђе ње по штан ске слу жбе у Ср би ји до нет је 1843. го ди не. Пр ви те ле гра фи по ја-
ви ли су се све га де сет го ди на по сле при ме не елек трич не те ле гра фи је у све ту. 
Те ле граф ски са о бра ћај у Ср би ји зва нич но је за по чео са ра дом 15. мар та 1855. 
го ди не ус по ста вља њем ме ђу на род не те ле граф ске ве зе са Ау стри јом, док је 
апри ла исте го ди не са ра дом по чео и уну тра шњи са о бра ћај. Те ле фон ска ли-
ни ја пр ви пут је ин ста ли ра на 1883. го ди не у Бе о гра ду на пр вом спра ту згра де 
у ко јој се на ла зи ла ка фа на Три ли ста ду ва на, на углу да на шњих ули ца Кне за 
Ми ло ша и Бу ле ва ра кра ља Алек сан дра. Три го ди не ка сни је ус по ста вље на 
је ме ђу ме сна те ле фон ска ве за за по тре бе дво ра и др жав них по сло ва из ме ђу 
Бе о гра да и Ни ша. Пр ви раз го вор на ве ли кој уда ље но сти во ди ли су краљ 
Ми лан Обре но вић и Ми лу тин Га ра ша нин (Ми хај лов, Ми шић 2008: 239–264).

Зна чај ну уло гу у раз во ју му зич ког жи во та у Kраљевини Ср би ји има ла 
су пе вач ка дру штва. Зна тан удео oнa су има ла у раз во ју му зич ке пи сме но сти, 
јер су се под њи хо вим по кро ви тељ ством и у про сто ри ја ма отва ра ле шко ле 
ко је су чла но ви ма хо ра пру жа ле основ но му зич ко обра зо ва ње. Пе вач ка дру штва 
су пред ста вља ла „нуклеус из којег су се стварали и обликовали институцио-
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нални, програмски и доминантни вредносни оквири срп ске му зи ке, па тако 
и средишњи токови конструисања ви со коумет нич ког на ци о нал ног му зич ког 
ства ра ла штва” (Ми ла но вић 2016: 73). Сто га је и од лу ка ор га ни за то ра „елек-
трич них” кон це ра та да на сту пи пе вач ких дру шта ва бу ду пре не се ни на по ме-
ну ти на чин, био и оче ки ван из бор.

2. На ја ве кон це ра та у штам пи

У раз ма тра ној штам пи, кон цер ти су би ли озна че ни као „елек трич ни”, а 
ано ним ни ау то ри тек сто ва су са оду ше вље њем, али и не ве ри цом, из ве шта-
ва ли о овим до га ђа ји ма. Ва жно је при ме ти ти да је у го то во свим члан ци ма 
ак це нат био пре све га на пред ста вља њу но вих на уч них до стиг ну ћа, а ау то ри 
се ни су де таљ ни је освр та ли на му зич ки део про гра ма. Ка ко се дру штве ни 
жи вот у Ср би ји то ком 19. ве ка ве ћим де лом од ви јао у ка фа на ма, не тре ба да 
из не на ђу је што су оне иза бра не за ме ста одр жа ва ња по ме ну тих кон це ра та 
(Ну шић 1984: 59). Ода бра не ло ка ци је за ре а ли за ци ју кон це ра та би ле су са ле 
ка фа на Ко ла рац у Бе о гра ду и Евро па у Ни шу. 

Пре ма члан ку из ли ста Ни шли ја, „елек трич ном” кон цер ту из 1894. прет-
хо дио је проб ни тест. Про ба је од лич но про те кла и бе о град ски и ни шки те ле-
гра фи сти мо гли су да до бро чу ју јед ни дру ге. Му зич ку тач ку том при ли ком 
из вео је ни шки те ле гра фи ста Ми хај ло Пе тро вић, ко ји је у штам пи био пред-
ста вљен као из вр стан пе вач. Пе тро вић је „пе вао уз при по моћ не ко ли ко сво јих 
дру го ва на те ле фо ну”, на кон че га је усле ди ла „сви р ка на ви о ли ни” (Не по знат 
ау тор 1894а: 2). У члан ку ни су на ве де на име на дру гих пе ва ча. По нов но ус по-
ста вља ње те ле фон ске и ми кро фон ске ве зе из ме ђу Бе о гра да и Ни ша на ја вље но 
је за 9. април 1894. го ди не. У Срп ским но ви на ма на ја вље но је да ће хор пе ва ти 
„две вр ло ле пе пи је се” (Не по знат ау тор 1894в: 2). У из ве шта ју са кон цер та 
истих но ви на на по ме ну то је да је на ја ва „елек трич ног” кон цер та об ја вље на 
у го то во свим днев ним ли сто ви ма пре сто ни це, али се не на во де де таљ ни ји 
по да ци (Не по знат ау тор 1894д: 2).

У на ја ви кон цер та из 1895. го ди не, по ред име на при ре ђи ва ча, на зна че но 
је и тач но вре ме по чет ка до га ђа ја, али и сво је вр сни ко декс обла че ња. На по ме-
ну то је да се на кон церт до ла зи у „обич ном оде лу” (Не по знат ау тор 1895а: 2). 
На кон цер ту је био при су тан знат но ве ћи број по се ти ла ца у од но су на кон-
церт из 1894. го ди не, што ука зу је на по раст ин те ре со ва ња пу бли ке, а ујед но 
и на ве ћу су му до бро вољ них при ло га ко ји су ску пље ни у ко рист де це пре-
ми ну лих чла но ва По штан ско-те ле граф ске за дру ге. Ме ђу по зив ни ца ма за 
кон церт, штам па ним у Не мач кој, би ле су две по себ но ди зај ни ра не, на ме ње-
не кра љу Алек сан дру Обре но ви ћу и на уч ни ку Ни ко ли Те сли. Иде ја од бо ра 
би ла је да се, по ред про мо ви са ња те ле граф ских и те ле фон ских апа ра та тог 
вре ме на и са ку пља ња до бро твор ног при ло га, „елек трич ни” кон церт по све ти 
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Ни ко ли Те сли, јер је дао ве ли ки до при нос на у ци на по љу елек тро тех ни ке. У 
де таљ ни јем из ве шта ју са „елек трич ног” кон цер та из 1895. го ди не Ди ми три је 
Ц. Ђор ђе вић ко ри сти тер мин „Те сли но ве че” (Ђор ђе вић 1936).

3. Му зич ки део про гра ма

Ди ри гент хо ра Стан ко вић у вре ме одр жа ва ња кон це ра та био је Сте ван 
Сто ја но вић Мо кра њац, док је на че лу пе вач ке дру жи не Бран ко био Сте ван 
Ник шић Ла ла.1 По ред ових пе вач ких дру шта ва, уче сни ци кон цер та би ли су 
већ по ме ну ти вој ни ор ке стри из оба гра да. Ор ке стр ом из Бе о гра да ру ко во дио 
је че шки му зи чар Карл Мертл, док је са ста вом из Ни ша ди ри го вао Сте ван 
Ра до са вље вић. По је ди ни чла но ви хо ра на сту пи ли су на кон цер ти ма као со-
ли сти. На кон цер ту 1894. го ди не као со ли сти у Бе о гра ду на сту пи ли су по зна-
ти глум ци На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду Све ти слав Ди ну ло вић и Зор ка 
То до сић.2 Услед не до стат ка по да та ка о де лу кон цер та ко ји се од ви јао у Ни шу, 
по зна то је име са мо јед ног со ли сте ‒ Ми ха и ла Пе тро ви ћа. На ред не го ди не 
су у Бе о гра ду као со ли сти на сту пи ли Је вро си ма Не дић и Ми хај ло Ко стић. 
Ка да је у пи та њу део про гра ма ко ји се од ви јао у Ни шу, еви дент но је да је 
ово га пу та у пла ну би ло ви ше со ли стич ких та ча ка. У квар те ту су пе ва ли 
Сте ван Ник шић Ла ла, те ле гра фи ста Ми хај ло Пе тро вић, а име на пре о ста ле 
дво ји це со ли ста су не по зна та. При ли ку за со ло на ступ до би ли су Сте ван 
Ра до са вље вић и на ред ник вој не му зи ке у Ни шу Ми ло рад Пе тро вић. Као 
со ли ста на сту пио је и Са ва Ми јал ко вић, ко ји је пре по чет ка му зич ког де ла 
програ ма одр жао го вор.

Оба кон цер та би ла су ор га ни зо ва на та ко да је пр ви део про гра ма об у-
хва тао из во ђе ње му зич ких ну ме ра, а у дру гом де лу пу бли ци су би ли пред-
ста вље ни те ле фо ни и те ле гра фи из тог пе ри о да. Пре по чет ка му зич ког де ла 
про гра ма на кон цер ту 1894. го ди не, До бри во је Ар на у то вић, управ ник бе о-
град ских по штан ских ста ни ца, у крат ким цр та ма је при сут ном ску пу пред-
ста вио исто ри јат по ште у ста рим ци ви ли за ци ја ма, на гла сио ње ну ва жност 
у том пе ри о ду и об ја снио од че га за ви си њен та да шњи на пре дак. За тим су 
Са ва Ми јал ко вић и Ми лан Не дељ ко вић ре ци то ва ли сти хо ве срп ских књи-
жев ни ка. У но вин ским члан ци ма о про грам ском де лу кон цер та у Ни шу не 
по ми ње се да ли је не ко одр жао го вор пре по чет ка из во ђе ња му зич ких та ча ка. 

1 Сте ван Ник шић Ла ла био је све стра на умет нич ка лич ност. Ве ћи део жи во та про вео 
је у Ни шу, где је ра дио као про фе сор ли ков не кул ту ре, али и ства рао свој ли ков ни опус. 
По ред ли ков не умет но сти, он се за ла гао и за раз вој по зо ри шног и му зич ког жи во та у Ни шу. 
(Рајчевић 1979: 159–190)

2 Иа ко је Ди ну ло вић био је дан од по зна ти јих глу ма ца та да шње по зо ри шне сце не, у 
пе ри о ду ка да се кон церт одр жа вао у На род ном по зо ри шту био је ан га жо ван као ре ди тељ 
(Јо ва но вић 2007: 296–297).
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Та ко ђе, не по сто ји по да так да је де кла мо ва ње сти хо ва би ло са став ни део 
про гра ма, као што је то би ло у Бе о гра ду. 

На ред не го ди не су пре по чет ка из во ђе ња му зич ких ну ме ра у са ла ма 
Ко лар ца и Евро пе го во ре одр жа ли Бра ни слав Буј дић у Бе о гра ду, и Са ва Ми-
јал ко вић у Ни шу. Го во ре ћи о раз во ју елек три ци те та и ње го вој при ме ни у 
те ле гра фи ји, освр ну ли су се и на до стиг ну ћа Ни ко ле Те сле и ње гов зна чај 
на по љу елек тро тех ни ке. 

У му зич ком про гра му ова два „елек трич на” кон цер та би ло је раз ли ка. 
На кон цер ту 1894. го ди не му зич ке тач ке су пр во из ве ли ан сам бли у Бе о гра ду, 
док их је ни шка пу бли ка слу ша ла. По том су за бе о град ску пу бли ку на сту пи-
ли уче сни ци из Ни ша. Кон церт у Бе о гра ду је за по чео из во ђе њем Кра љев ске 
хим не ко ју је сви рао ор ке стар Кар ла Мер тла, на кон че га је усле дио по ме ну-
ти го вор До бри во ја Ар на у то ви ћа. По сле го во ра пе вач ко дру штво Стан ко вић 
из ве ло је Мо крањ че ву III ру ко вет и При мор ске на пје ве. По том су на сту пи ли 
Зор ка То до сић и Све ти слав Ди ну ло вић, ко ји су из ве ли ду ет Да во ри на Јен ка 
До мо ви на. О њи хо вом пе ва њу у Срп ским но ви на ма за пи са но је: „И ово га ве-
че ра пу бли ка их је за до вољ но слу ша ла по здра вља ју ћи свр ше так ду е та апла-
у зом.” (Не по знат ау тор 1894д: 2). Усле ди ле су ре ци та ци је Са ве Ми јал ко ви ћа 
и Ми ла на Не дељ ко ви ћа. Ми јал ко вић се опре де лио за сти хо ве Јан Хус Ђу ре 
Јак ши ћа, а Не дељ ко вић за књи жев но де ло На ро дић Ми ло ра да Шап ча ни на.

По што је пр ви део про гра ма у Бе о гра ду за вр шен, усле ди ли су на сту пи 
вој ног ор ке стра, хо ра Бран ко и со ли ста из Ни ша. Као со ли ста на во ди се већ 
по ме ну ти Ми ха и ло Пе тро вић. Пре не го што је по чео део кон цер та ко ји се 
пре но сио из Ни ша у Бе о град, пу бли ка је упо зо ре на да бу де ти ша ка ко би се 
бо ље чуо пре нос. Нај пре је из ве де на Срп ска хим на ко ју је од сви ра ла ни шка 
Вој на му зи ка под ди ри гент ском па ли цом Сте ва на Ра до са вље ви ћа. Оду ше-
вље на ква ли те том зву ка пу бли ка је крај хим не по здра ви ла гром ким апла у зом.

Као на ред на ну ме ра на ја вље на је со ло пе сма не по зна тог ком по зи то ра 
под на зи вом Пив ска. Узев ши у об зир да је по ме ну то де ло је ди но у про гра му 
кон цер та на ме ње но со ли сти, ло гич но би би ло прет по ста ви ти да га је из вео 
Ми ха и ло Пе тро вић. По том је пе вач ко дру штво Бран ко из ве ло хор ску ком-
по зи ци ју Иси до ра Ба ји ћа Кој ти ку пи, а ор ке стар Вој не му зи ке Ма рин ски 
марш, не по зна тог ау то ра. Иа ко је у штам пи би ла на ве де на ком по зи ци ја 
Срп ска зо ра као део ре пер то а ра, не на во де се по да ци о ње ном ау то ру, као 
ни ком је са ста ву би ла на ме ње на. О ква ли те ту зву ка ко ји је пу бли ка мо гла 
чу ти у Ко лар цу све до чи при мед ба ау то ра Срп ских но ви на: „Пе вач ко дру штво 
је два се чу ло, али је за то флиг хор ни ста од нео по бе ду. И нај ду бљи и нај ви ши 
то но ви чу ли су се вр ло до бро. Свр ше так бе ја ше по здра вљен оду ше вље но.” 
(Не по знат ау тор 1894д: 2) На кон му зич ког де ла про гра ма у Ни шу је по че ла 
игран ка, а из ве сни про фе сор Дра гу ти но вић пред ло жио је „го сти ма” у Бе о-
гра ду „да бр зо ја вом че сти та ју и бла го да ре су де ло ва чи ма кон цер та у Ни шу”. 
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У истим но ви на ма на по ме ну то је да „Пред лог би од мах, акла ма ци ом, при мљен.” 
(Не по знат ау тор 1894д: 2).

Про грам „елек трич ног” кон цер та из 1895. го ди не био је кон ци пи ран та ко 
да на сту пи ор ке стара, хо ро ва и со ли ста бу ду из во ђе ни на из ме нич но у Бе о гра-
ду и Ни шу. Пр ва тач ка про гра ма би ло је де ло Бе ли орао Јо си фа Ма рин ко ви ћа 
у из во ђе њу пе вач ког дру штва Стан ко вић ко јим је ди ри го вао Мо кра њац. У 
чланку из Срп ских но ви на за бе ле же но је да је Стан ко вић ову ком по зи ци ју 
од лич но от пе вао, али да се по сле ње ног за вр шет ка оче ки вао знак да је ни шка 
пу бли ка чу ла из во ђе ње: „Ин те ре сно је би ло, ка да по сле свр ше ног пе ва ња 
сва ко оче ки ва ше – шта ће се ја ви ти из Ни ша т. ј. да ли су чу ли пе ва ње.” (Не-
по знат ау тор 1895в: 2). Ка да су до би ли по твр дан од го вор из Ни ша, пу бли ка 
и ор га ни за то ри ус хи ће но су га по здра ви ли апла у зом.

Сле де ћа ком по зи ци ја би ла је Ја ко да цар ја Фран че ска Си ни ка ко ју су 
от пе ва ла че ти ри чла на пе вач ке дру жи не Бран ко. Со ли сти су би ли Сте ван 
Ник шић Ла ла, Ми хај ло Пе тро вић и још два пе ва ча чи ја се име на не по ми њу.3 
Пре не го што су по ме ну ти из во ђа чи по че ли са пе ва њем, бе о град ска пу бли ка 
се уми ри ла у иш че ки ва њу пре но са из Ни ша. О ква ли те ту зву ка све до чи на пис 
из Срп ских но ви на: „И у сред те ти ши не чу ло се ле по и раз го вет но пе ва ње 
ни шких пе ва ча. Нај ду бљи и нај ви ши то но ви ле по се рас по зна ва ху. Ре чи пе сме 
та ко исто. Па чак и гла со ви по је ди них пе ва ча као: г. г. Ник ши ћа Ла ле, Ми-
јај ла Пе тро ви ћа, ле по су се чу ли и рас по зна ва ли.” (Не по знат ау тор 1895в: 2).

Усле ди ле су ком по зи ци је Хај дук Вељ ко Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца 
у из во ђе њу ор ке стра Кар ла Мер тла, на кон че га су из ве де на де ла Ој, Не ве не, 
Не ве не и Из гу бље но јаг ње, у ко јем је уло га со ли сте на флиг хо р ну при па ла 
во ђи ни шког вој ног ор ке стра Сте ва ну Ра до са вље ви ћу. Ком по зи ци ја Из гу бље
но јаг ње оста ви ла је сна жан ути сак на при сут не гра ђа не ко ји су и пре кра ја 
ком по зи ци је по че ли да апла у ди ра ју у знак одо бре ња. 

Ка да се бе о град ска пу бли ка уми ри ла, на сце ну су сту пи ли Је вро си ма 
Не дић и Ми хај ло Ко стић. От пе ва ли су ду ет Мор ја ки ком по зи то ра Кон стан-
ти на Пе тро ви ћа Вил боа. Све до чан ство о му зич ким спо соб но сти ма со ли ста 
до но си од ло мак из штам пе: „Њи хо во је пе ва ње та ко умет нич ки и ле по из ве-
де но, да су до и ста пот пу но за слу жи ли онај и оно ли ки апла уз од по се ти ла ца. 
Дру жи на ’Стан ко вић’ има се по но си ти сво јим чла но ви ма.” (Не по знат ау тор 
1895в: 2). Ше ста ну ме ра по ре ду био је ду ет Дал ма тин ски шај каш Ар ми на 
Шра бе ца.4 Услед тех нич ког оште ће ња но вин ског члан ка ни је мо гу ће уста-
но ви ти име на со ли ста ко ји су из ве ли ну ме ру. Ко мен тар ко ји сто ји уз по мен 
ове му зич ке тач ке све до чи о нео б зир но сти пу бли ке, јер је оме та ла слу ша ње 

3 С об зи ром на то да се као још је дан со ли ста по ми ње Са ва Ми јал ко вић, мо же се прет-
по ста ви ти да је узео уче шћа и у овом квар те ту.

4 Ар мин Шра бец (1844–1876) био је ком по зи тор и фи ло лог. Сту ди је фи ло ло ги је за вр шио 
је у Бе чу, а му зи ку је из у ча вао у Хр ват ском гла збе ном за во ду. Ра дио је као уни вер зи тет ски 
про фе сор и му зич ки кри ти чар у ча со пи су Ви је нац. Ком по но вао је де ла за ви о лон че ло и кла-
вир, нпр. Сан сви ле, хо ро ве као што је Дал ма тин ски шај лаш и дру ге. (Ковачевић 1977)
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ну ме ре из Ни ша: „У Бе о гра ду се до бро чу ло, а чу ло би се још и бо ље, да 
пу бли ка бе ја ше ти ша.” (Не по знат ау тор 1895в: 2).

Из во ђе њу пре о ста ле че ти ри ком по зи ци је у Срп ским но ви на ма ни је по-
све ће на по себ на па жња, већ се на во ди да су све од сви ра не и от пе ва не ве о ма 
до бро, али да је нај ве ће оду ше вље ње код пу бли ке иза звао ду ет Сте ва на Ра-
до са вље ви ћа и Ми ло ра да Пе тро ви ћа. При пад ни ци ни шког вој ног ор ке стра 
сви ра ли су Ди вер ти сман. Као ау то ра де ла Ђор ђе вић у свом члан ку име ну-
је из ве сног Па у ли ја и ујед но на по ми ње да је у пи та њу ду ет из сла вен ских 
пе са ма (Ђор ђе вић 1936). Ком по зи ци ја за по чи ње Ра до са вље ви ће вом со ли стич-
ком де о ни цом, за тим се при дру жу је Пе тро вић те ула зи ор ке стар. Пре ма из-
ве шта ју Срп ских но ви на, ком по зи ци јом Ди вер ти сман за вр шио се му зич ки 
део ма ни фе ста ци је, док Ђор ђе вић на во ди да се у Ни шу сви рао „у про ду же њу 
’Та тар ски марш’ од Про шче ка” (Ђор ђе вић 1936).5 У члан ку об ја вље ном у 
Ср бо бра ну на ла зи се по да так да су на кон гро мо гла сног апла у за из Бе о гра да 
у Ни шу от пе ва ли Мно га ја ље та, а за тим у Бе о гра ду Жи вео (Не по знат ау тор 
1895б: 3). По да так о про гра му ко ји је на ве ден у Ср бо бра ну не по ми ње се у 
дру гим но вин ским члан ци ма по све ће ним „елек трич ном” кон цер ту, иа ко су 
они де таљ ни је пи са ли о овој ма ни фе ста ци ји.

Ре пер то ар из во ђа ча „елек трич них” кон це ра та, иа ко жан ров ски ра зно лик, 
оди сао је „на ци о нал ним ду хом”. Њи хо ви на сло ви, као и тек сто ви во кал них 
ком по зи ци ја, ја сно оцр та ва ју со ци јал но-по ли тич ки и кул тур ни кон текст 
Ср би је 19. ве ка. Му зич ки кон сти ту ен ти дис кур са па три о ти зма, за па же ни на 
по ме ну тим кон цер ти ма, до ми ни ра ли су на про гра му пе вач ких дру шта ва све 
до 1914. го ди не.

Ни у јед ном члан ку из 1894. го ди не не по ми ње се ква ли тет из во ђе ња му-
зич ких ну ме ра, ни ти се ве ћа па жња по све ћу је му зич ком де лу ма ни фе ста ци је. 
Ак це нат ве ћи не чла на ка је на ква ли те ту зву ка и на чи ње ни ци да је сва ки 
на ступ иза зи вао оду ше вље ње при сут них зва ни ца у оба гра да, што опи су је 
текст из ли ста Ни шли ја: „Про грам кон цер та те ле граф ско по штан ске за дру ге 
си ноћ, ис пао је сјај но и пре ко оче ки ва ња. Ка ко пе сме та ко и пи је се од сви ра не 
у Ни шу, чу ле су се вр ло до бро у Бе о гра ду.” (Не по знат ау тор 1894г: 2). 

Ау то ри чла на ка о „елек трич ним” кон цер ти ма нај ви ше па жње при да ли 
су де скрип ци ји тех нич ких екс по на та по пут те ле граф ских апа ра та и те ле фо на, 
ко ји су сма тра ни зна ци ма пред сто је ћег мо дер ног до ба. На ред ни оде љак из 
члан ка у Срп ским но ви на ма поткрепљује ову тврд њу: „По крај ван ред но лепо 
из ве де не и уде ше не де ко ра ци је са ло на, у ис то ме ће би ти из ло же ни и ра зни 
те ле граф ски апа ра ти по чев од оних нај при ми тив ни јих па све до ових ко ји ма 
се на це ло ме зе мљи ном ша ру слу жи. По сле ова два де ла про гра ма на сту пи-
ће игран ка. Као што се ви ди, про грам а и це ла са др жи на ове за ба ве би ће у 

5 У то ку ис тра жи ва ња ни су про на ђе не до дат не ин фор ма ци ја о ком по зи то ри ма Па у лиу и 
Про шче ку, ко је Ди ми три је Ђор ђе вић на во ди као ау то ре де ла Ди вер ти сман и Та тар ски марш.
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под пу ном сми слу је дин стве ни. На ро чи то овај дру ги део про гра ма за слу жу-
је осо би ту па жњу.” (Не по знат ау тор 1894в: 2).

4. Из ло жбе те ле граф ских апа ра та и те ле фо на

У штампи из разматраног периода опи су је се из ло жба тех нич ких до стиг-
ну ћа у Бе о гра ду, али не и она у Ни шу. На кон кон цер та у оба гра да је усле ди ла 
игран ка, али де та љи о до га ђа ју у Ни шу ни су опи са ни у до ступ ној штам пи 
(Не по знат ау тор 1894в: 2). На јед ном сто лу био је на ме штен ве ли ки број те-
ле граф ских и по штан ских апа ра та, а на сре ди ни сто ла био је ве ли ки бу кет 
цве ћа ко ји су ни шке но ви не на зва ле „бри љант ни бу кет”. Био је ис пу њен „елек-
трич ном све тло шћу”, од но сно елек трич ним си ја ли ца ма ко је су се на ла зи ле у 
ње му. Ни је по зна то да ли је овај бу кет био са ста вљен од при род ног или ве штач-
ког цве ћа, јер се по да ци из је ди на два до ступ на из во ра ‒ ли сто ва Ни шли ја и 
Срп ске но ви не, не по кла па ју. Чла нак из ли ста Ни шли ја на во ди да је бу кет 
чи ни ло при род но цве ће. Сег мент из члан ка опи су је нео бич ни бу кет: „Је дан 
ве ли ки бу кет зва ни ’бри љант ни бу кет’, би ће од при род ног цве ћа ис пу њен 
елек трич ном све тло шћу; елек трич на сврз ка за па ле ње ци га ре та; елек тро ва на 
во да у јед ном су ду, а на дну бу ке ти ћи од цве ћа и но вац; пре ли ва ње бо ја у 
ду ги не бо је по мо ћу елек три ке.” (Не по знат ау тор 1894б: 2).

На су прот то ме, у члан ку из Срп ских но ви на на и ла зи се на су прот ну 
тврд њу: „На сре ди ни сто ла био је је дан ве ли ки бу кет цве ћа не при род ног, у 
ко ме су би ле умет ну те елек трич не си ја ли це те је из гле дао див но.” (Не по знат 
ау тор 1894д: 2). Је дан од екс по на та ко ји је при ву као па жњу по се ти ла ца би ла 
је ве ли ка ва за са во дом на чи јем дну су би ли по то пље ни бу ке ти цве ћа и но-
вац. Ша љи ва функ ци ја овог из ло жбе ног де ла при ка за на је у тек сту из Срп ских 
но ви на: „По ред сто ла бе ја ше јед на по ве ћа ва зна у ко јој је би ло по то пље ног 
цве ћа. У ту ваз ну би ла је спро ве де на елек трич на стру ја те је оне, ко ји су хте-
ли узе ти цве ће пе кло ја ко што је, на рав но, иза зи ва ло смеј.” Ја ук пре ва ре них 
го сти ју иза зи вао је оп шти смех код оста лих. За ни мљив по да так из ни шких 
но ви на по ми ње да се спро во ђе њем стру је у ва зу по сти за ла илу зи ја ду ги них 
бо ја у во ди. По мо ћу елек трич не стру је по кре нут је и „вен ти ла тор”, чи ја је на-
ме на би ла да слу жи као рас хлад ни уре ђај за „при сут не го спо ђи це”. На из ло жби 
је пред ста вљен и Ху гов апа рат, ко ји је за ме нио осо бе ко је су би ле за ду же не за 
пи са ње те ле гра ма „штам па ју ћи све оно, што се на ка си бу де ра ди ло.” (Не по знат 
ау тор 1894д: 2). Мор зе ов апа рат на ла зио се у са ли и био је по ве зан са глав ном 
ли ни јом, па је би ло мо гу ће пу тем ње га сла ти бес плат не те ле гра ме ши ром 
Ср би је и у ино стран ство. По ред по ме ну тих тех нич ких до стиг ну ћа, ве ли ку 
па жњу по се ти ла ца при ву кла је ус по ста вље на те ле фон ска и ми кро фон ска 
ве за из ме ђу Бе о гра да и Ни ша. 
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Из над из ло жбе ног сто ла на ла зи ла су се два зна ка ‒ је дан је био по штан-
ска тру ба са му њом, а дру ги по штан ски грб. По ред по ме ну тих зна ко ва сво је 
ме сто су про на шла и три мо но гра ма. Два су пред ста вља ла по чет на сло ва По-
штан ско-те ле граф ске за дру ге, а пре о ста ли је био „А”, што је по чет но сло во 
кра ље вог име на. За ни мљи во је да су мо но гра ми би ли из ра ђе ни од при бли-
жно 1600 сит них елек трич них си ја ли ца (Не по знат ау тор 1894д: 2).

У ве зи са кон цер том и изложбом 1895. го ди не је за пи са но да су на зи до-
ве ка фа на Ко ла рац и Евро па би ле по ста вље не тру бе ве ћих ди мен зи ја ко је су 
слу жи ле као звуч ни ци, а ма ње тру бе су се на ла зи ле на сре ди ни са ла и пред-
ста вља ле су ми кро фо не. Ра ди по сти за ња ја чег зву ка, ма ње тру бе би ле су 
усме ре не у раз не прав це. У дру гом углу са ле Ко ла рац био је по ста вљен сто 
за ко јим су се де ле рад ни це по штан ског оде ље ња. Њи хов за да так био је да 
про да ју спе ци јал но за ову при ли ку штам па не по штан ске мар ки це са ли ком 
Ни ко ле Те сле. У тре ћем углу су би ли по ста вље ни те ле граф ски апа ра ти ко ји 
су пре ко бе о град ске цен тра ле би ли по ве за ни са це лим све том. На тај на чин, 
пу бли ка је мо гла да ша ље сво је те ле гра ме у би ло ко ји део све та. За ни мљи во 
је и да је ви ше од пе де сет те ле гра ма упу ће но Ни ко ли Те сли, у чи ју је част 
до га ђај и при ре ђен. Са др жа ји ових те ле гра ма углав ном су но си ли по ру ку 
гра ђа на: „да га [Николе Тесле] се ње го ва бра ћа се ћа ју и да га при ли ком при-
ре ђи ва ња кон цер та срп ски по шта ри и те ле гра фи сти не за бо ра вља ју” (Ђор-
ђе вић 1936). Ка сни је те ве че ри сти гао је те ле грам од Ми хај ла Пу пи на у ко јем 
из ве шта ва при сут не да „Ни ко ла Те сла жа ли што ни је мо гао лич но до ћи на 
за ба ву при ре ђе ну у ње го ву част, због сво јих по сло ва, и, бла го да ре ћи за дру зи 
на та ко ле пој па жњи, же ли јој на пре дак у ње ним по сло ви ма”. Те ле грам је из 
Њу јор ка у Бе о град сти гао за не пу на два са та, што је у то вре ме би ло веома 
бр зо.

Као и на „елек трич ном” кон цер ту из прет ход не го ди не, и на овом су би ли 
из ло же ни бу ке ти цве ћа у ва за ма на ме ње ни при сут ним да ма ма. При ли ком 
по ку ша ја да се из ва ди је дан од бу ке та из во де могла се осетити елек трич на 
стру ја, али, пре ма ре чи ма Ди ми три ја Ц. Ђор ђе ви ћа, она „не уби ја, већ са мо 
ма ло про др ма” (Ђор ђе вић 1936). Ме ђу тим, чла нак из Срп ских но ви на на во ди 
да је услед пу шта ња стру је тем пе ра ту ра во де та ко по ра сла „да кад је не ко 
хтео цве ће узе ти, тре бао је са ве ли ком смо тре но шћу то да учи ни, ка ко се не 
би опе као” (Не по знат ау тор 1895в: 2).

Дан уо чи кон цер та и из ло жбе 1895. го ди не до го дио се квар на јед ној од 
жи ца ко је су по ве зи ва ле ка фа не у Бе о гра ду и Ни шу и због то га је од ло жен 
по че так кон цер та. Чим су ор га ни за то ри са зна ли за квар и при ја ви ли га, 
над ре ђе ни су упо сли ли све те ле граф ске ста ни це да тра же ме сто пре ки да. 
При сут на пу бли ка по ста ја ла је све нер во зни ја, па је упра ва од лу чи ла да 
отво ри из ло жбу те ле фон ских и те ле граф ских апа ра та, ко ја је пла ни ра на за 
по сле кон цер та, и да на тај на чин сми ри на пе тост. Ка да је уста но вље но да је 
пре кид код Ла по ва и ка да је он по пра вљен, је дан од чла но ва при ре ђи вач ког 
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од бо ра ре као је: „Го спо до! Мо ли мо за ти ши ну... Про грам по чи ње!”, чи ме је 
не пла ни ра но од и грао уло гу бу ду ћих спи ке ра и во ди те ља про гра ма (Ђор ђе-
вић 1936).

5. Ути сци пу бли ке и зна чај „елек трич них”  
кон це ра та

На ја вљи ван као „је дан кон це рат ка квог Бе о гра ђа ни у Бе о гра ду још нису 
ни кад чу ли” (Не по знат ау тор 1894б: 2) и пред ста вљан као до га ђај чи ји „про-
грам а и це ла са др жи на ове за ба ве би ће у под пу ном сми слу је дин стве ни” 
(Не по знат ау тор 1894в: 2), мо же се ре ћи да је кон церт из 1894. го ди не ис пу-
нио оче ки ва ња при сут ног ау ди то ри ју ма. Ли сто ви Срп ске но ви не и Ни шли ја 
на во де да је био ве о ма успе шан. Три јумф овог до га ђа ја до дат но се уве ћа ва, 
јер су прет ход ни по ку ша ји да се ус по ста ви те ле фон ска ве за 1885. го ди не са 
Ни шом би ли без у спе шни. Осим у пре сто нич ким и ни шким ли сто ви ма „елек-
трич ни” кон церт имао је од је ка и у за гре бач ким но ви на ма Ср бо бран, чи ји 
је уред ник у том пе ри о ду био Па вле Јо ва но вић. У члан ку је на ве де но да је 
у пи та њу кон церт је дин стве ног са др жа ја, као и да се све што је из во ђе но у 
дру гом де лу про гра ма „чу ло ли је по у са ли у Би о гра ду, у ко јој се из ви ђао 
пр ви дио кон цер та” (Не по знат ау тор 1894ђ: 6).

Кра јем апри ла 1894. го ди не у ли сту Ни шли ја об ја вљен је чла нак у ком се 
на ла зи ин фор ма ци ја да ће ло кал ни по шта ри и те ле гра фи сти сре ди ном ма ја 
при ре ди ти кон церт у окви ру ко јег ће би ти ор га ни зо ва на из ло жба те ле граф-
ских апа ра та и по штан ских „спра ва” та да не по зна тих гра ђа ни ма Ни ша. Да је 
за ни шку пу бли ку пла ни ра ни до га ђај био од ве ли ког зна ча ја ука зу је ко мен-
тар ау то ра: „Ми с не стр пље њем оче ку је мо дан, кад ће мо до би ти при ли ку да 
у Ни шу ви ди мо и чу је мо овај за и ста сва чи је па жње до сто јан но ви тет”. Ни је 
по зна то да ли је план о кон цер ту са из ло жбом ре а ли зо ван или штам па тог 
пе ри о да ни је ис пра ти ла до га ђај, јер у да љим бро је ви ма ли ста не ма по ме на 
о слич ном до га ђа ју, иа ко су уред ни ци но ви на „с по у зда не стра не из ве ште ни” 
(Не по знат ау тор 1894ђ: 2).

Ути сци са оба кон цер та би ли су вр ло слич ни. Пу бли ка је иза шла за до-
вољ на звуч ним екс пе ри мен том и из ло же ним тех нич ким апа ра ти ма. Пре нос 
зву ка био је у скла ду са та да шњим раз во јем те ле фо на. Но ви не пи шу да је у 
по гле ду при пре ме кон церт из 1895. го ди не био мно го бо љи у од но су на прет-
ходни. По ми ње се да је пла ни ра но још слич них до га ђа ја, али до дат не ин фор-
ма ци је у та да шњој штам пи ни су об ја вље не. „Елек трич ни” кон церт ко ји је 
По штан ско-те ле граф ска за дру га ор га ни зо ва ла ока рак те ри сан је као „струч-
њач ки и пун за ни мљи во сти за сва ко га”. Био је ма ни фе ста ци ја од ве ли ког 
зна ча ја, што по ка зу је чла нак из Ср бо бра на пре пун хва ле. Ау тор овог члан-
ка ис ка зао је чу ђе ње ка ко је упр кос ве ли кој раз да љи ни из ме ђу Бе о гра да и 
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Ни ша ква ли тет зву ка био ве о ма до бар, као и емо ци је иза зва не код при сут не 
пу бли ке: „У Би о гра ду је сви рао це ло куп ни Мер тлов ор ке стар три че ти ри 
пу та, а за тим је пе вач ка дру жи на ‘Стан ко вић’ у му шком и мје шо ви том хо ру 
от пје ва ла не ко ли ко ко ма да; и све се у Ни шу вр ло до бро чу ло, ма да се у Ниш 
из Би о гра да же ље зни цом до ђе за шест са ти. А кад је у Ни шу пје ва ла пе вач ка 
дру жи на ‘Бран ко’, сви при сут ни у Би о гра ду би ли су по тре се ни и опи је ни 
сјај ним успе хом.” (Не по знат ау тор 1895б: 3).

Кон церт из 1895. го ди не при ву као је па жњу књи жев ни ка Бра ни сла ва 
Ну ши ћа и он у свом тек сту пи ше да се од ве ли ког бро ја кон це ра та ор га ни зо-
ва них у са ли Ко лар ца на ве де ни кон церт из два ја као „је дан нео би чан кон це рат” 
и на зи ва га „чу дом сво је га до ба” (Ну шић 1984: 118). Сма трао га је нео бич ним 
упра во због на чи на ре а ли за ци је. Ве ру ју ћи у ино ва тив ност и тех нич ки на пре-
дак те ле гра фи је и те ле фо ни је у Ср би ји, Ну шић је за бе ле жио да је пу бли ка 
са кон цер та оти шла „ве о ма за до вољ на и пу на ди вље ња… и не слу те ћи шта 
ће до би ти, по сле не пу не три де це ни је, са ра дио-те ле гра фом и те ле фо ном” 
(Ну шић 1984: 119).

,,Елек трич ни” кон цер ти би ли су мно го ви ше од кон це ра та две ју пе вач-
ких дру жи на. Раз лог због ко јег по ме ну те хо ро ве но вин ски члан ци име ну ју 
као уче сни ке и ини ци ја то ре ма ни фе ста ци је и ви ше се кон цен три шу на му-
зич ке ну ме ре ко је су пе ва ли вр ло је ја сан, има ју ћу у ви ду уло гу пе вач ких 
дру шта ва у Ср би ји то ком 19. ве ка. Од лу ка упра ве По штан ско-те ле граф ске 
за дру ге да ан га жу је хо ро ве и њи хо ве со ли сте по ка зу је оправ да не тен ден ци је 
тог пе ри о да. Ка ко Та тја на Мар ко вић на во ди, пе вач ка дру штва су у то вре ме 
би ла сво је вр сни мо сто ви ко му ни ка ци је ме ђу Ср би ма, на ста ње ним у Кра ље-
ви ни, као и ван ње них гра ни ца (Мар ко вић 2005: 138).

„Елек трич ни” кон цер ти би ли су је дин стве на врстa до га ђа ја у срп ском 
дру штву у по след њој де це ни ји 19. ве ка. Убр за ни на пре дак на по љу елек тро-
тех ни ке вер но од сли ка ва и ху мо ри стич на из ја ва јед ног од по се ти ла ца ове 
ма ни фе ста ци је у Ни шу: „Да је не ко ре као пре ово га кон цер та са мо на пет-
на ест го ди на, да ће до ћи вре ме ка да ће се у Ни шу мо ћи слу ша ти оно што се 
пе ва ло и сви ра ло у Бе о гра ду, и обрат но, за ње га би се си гур но ка за ло да му 
ни су све ко зе код ку ће” (Ђор ђе вић 1936).

Ва жност ко ју су ови кон цер ти има ли по ка зу је и за ин те ре со ва ност Бра-
ни сла ва Ну ши ћа да у јед ном од сво јих тек сто ва о Бе о гра ду опи ше кон церт 
из 1895. го ди не, док Ди ми три је Ђ. Ђор ђе вић, ујед но и уче сник кон цер та, 
да је до ста де таљ ни ји опис по ме ну тог кон цер та у свом члан ку из По ли ти ке, 
на пи са ном по во дом 41. го ди не од одр жа ва ња ове нео бич не из ло жбе. Екс пе-
ри мен ти ко је је По штан ско-те ле граф ска за дру га из ве ла у са рад њи са пе вач ким 
дру жи на ма Стан ко вић из Бе о гра да и Бран ко из Ни ша, и са ор ке стром Кар ла 
Мер тла и ни шком Вој ном му зи ком би ли су је дин стве ни у вре ме ре а ли за ци је.
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При лог 1: По зив ни ца за „елек трич ни” кон церт из 1895. го ди не  
(Јо ва но вић, По пов ски 2010)



51

При лог 2: До пи сна кар та за „елек трич ни” кон церт из 1894. го ди не  
(Јо ва но вић, По пов ски 2010)
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Bo ja na Mi ja to vić

“ELEC TRIC” CON CERTS IN BEL GRA DE AND NIS (1894/1895) –  
A RE FLEC TION IN SER BIAN PRESS

The pur po se of this re se arch is di sco ve ring of unu sual con certs that to ok pla ce in 
Ser bia at the end of the ni ne te enth cen tury. The events we re cal led “elec tric con cert” and 
they we re held in April 1894 and Ja nu ary 1895 on Bel gra de – Nis re la tion. The or ga ni zer 
of the con certs was Po stal and Te le graph Cle rks’ As so ci a tion who se idea was to re a li ze 
the se con certs in co o pe ra tion with sin ging so ci e ti es Stan ko vic from Bel gra de and Bran ko 
from Nis. Asi de to sin ging so ci e ti es, Mi li tary mu sic from Nis and Karl Mertl’s or che stra 
to ok part at the se pro jects as well. Cho sen lo ca ti ons for the con certs we re halls of fa mo us 
ta verns “Ko la rac” in Bel gra de and “Evro pa” in Nis. The con certs con si sted of two parts – 
mu si cal pro gram and ex hi bi ti on of in ven ti ons in elec tri cal en gi ne e ring. Shown ex po nents 
we re the la test in no va ti ons in the fi eld of po stal and te le graph traf fic. The or ga ni za tion 
com mit tee de ci ded to re pre sent new di sco ve ri es to Ser bian ci ti zens thro ug ho ut cho ir sin ging 
which re pre sen ted one of the most com mon form of mu si cal ac ti vi ti es du ring that pe riod 
and la ter on. Long-dis tan ce tran smis sion of so und wa ves with the help of mic rop ho nes and 
spe a kers re pre sen ted a cre a ti ve use of la test in ven ti ons in the fi eld of elec tri cal en gi ne e ring. 
Elec tri cal con certs we re not only cre a ti ve, but al so ma na ged to in te rest pre sent au di en ce 
in mu sic and sci en ce. 

Key words: elec tric con cert, Sin ging so ci ety “Stan ko vic”, Sin ging so ci ety “Bran ko”, 
Po stal and te le graph as so ci a tion, te le grap hic ex hi bi ti on.
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UDC 75.01(497.11)

Со ња Јан ков

СА ВРЕ МЕ НА ЛИ КОВ НА КРИ ТИ КА У СР БИ ЈИ –  
СТА ЊЕ И ПО ТЕН ЦИ ЈА ЛИ

Са же так: У ра ду се из но си не ко ли ко раз ли чи тих те о риј ских при сту па 
ли ков ној кри ти ци и за па жа ње но од су ство у ме ди ји ма, што је ана ли зи ра но на 
узо р ку хе ме ро те ке Му зе ја са вре ме не умет но сти Вој во ди не ко ји се од но си на 
про грам Му зе ја у 2014. го ди ни. На во де се ини ци ја ти ве умет ни ка ко је су у том 
пе ри о ду има ле за циљ да ре ви та ли зу ју ли ков ну кри ти ку у Ср би ји. У цен трал-
ном де лу, рад до но си две сту ди је слу ча ја као при ме ре до бре прак се. Јед на сту-
ди ја се фо ку си ра на Пор тал за кул ту ру Ју го и сточ не Евро пе SE E cult.or g  ко ји 
кул тур ним де ша ва њи ма у ре ги о ну, те и ли ков ној умет но сти, при сту па спо ља, 
с об зи ром на то да ни је њи хов про ду цент и ор га ни за тор. Дру га сту ди ја се од-
но си на Са вез удру же ња ли ков них умет ни ка Вој во ди не ко ји је 2018. го ди не 
по кре нуо про грам Ре цен зи је СУ ЛУВ, те има „уну тра шњи” при ступ ли ков ној 
кри ти ци, кре и ра ју ћи је за про гра ме чи ји је ор га ни за тор. У за кључ ном де лу ра да, 
су ми ра се за што су на ве де ни при ме ри до бре смер ни це за уна пре ђе ње ли ков не 
кри ти ке у Ср би ји и пред ла же на ко је би још на чи не то мо гло да се ура ди. 

Кључ не ре чи: ли ков на кри ти ка, SE E cult.or g , СУ ЛУВ, са вре ме на умет ност, 
ли ков на умет ност.

У Пој мов ни ку су вре ме не умјет но сти Ми шко Шу ва ко вић де фи ни ше 
кри ти ку као те о риј ску и прак тич ну ди сци пли ну ко ја „ини ци ра, пре по зна је, 
ар ти ку ли ра, пра ти, по сре ду је и те о риј ски ин тер пре ти ра ак ту ал ну умјет нич ку 
про дук ци ју и жи вот сви је та умјет но сти” (Шу ва ко вић 2005: 330). По ме ну ти 
ау тор, пра те ћи исто риј ски раз вој кри ти ке, пра ви ди стинк ци ју из ме ђу днев-
не но вин ске кри ти ке, кри ти ке у струч ним ча со пи си ма, га ле риј ско-му зеј ске 
кри ти ке и фа кул тет ске кри ти ке ко ја је усме ре на пр вен стве но на обра зо ва ње 
мла дих кри ти ча ра. Ка ко ће мо ви де ти у овом ра ду, во де ћи са вре ме ни1 ак те ри 

1 Ли ков на кри ти ка је увек са вре ме на, у сми слу да је увек ак ту ел на, с тим што че сто 
са др жи по глед уна зад – би ло на ра ни је ра до ве умет ни ка или на слич не из ло жбе, прет ход на 
из да ња ма ни фе ста ци је о ко јој го во ри и сл. У овом ра ду ће мо, ме ђу тим, го во ри ти нај ви ше о 
ли ков ној кри ти ци ко ја је са вре ме на у сми слу да се ти че умет но сти 21. ве ка и ко ја је ре а ли-
зо ва на у по след њих пет го ди на. 
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у про дук ци ји ли ков не кри ти ке у Ср би ји ука зу ју на то да је днев на но вин ска 
кри ти ка пот пу но иш че зла, док обра зов ну и га ле риј ско-му зеј ску кри ти ку 
пре у зи ма ју не за ви сне ор га ни за ци је. 

Ка ко ис ти чу ор га ни за ци је ко је су са ра ђи ва ле на про јек ту Cri ti ci ze This!, 
„с об зи ром да мејнстрим ме ди ји кул ту ру тре ти ра ју као за ба ву (...) кри ти ка 
је осу ђе на на ме сти мич но по ја вљи ва ње у спе ци ја ли зо ва ним ча со пи си ма на-
ме ње ним ве о ма уској и пре те жно ака дем ској пу бли ци. Пра ви но вин ски кри-
тич ки при ка зи ско ро су са свим иш че зли” (Cri ti ci ze This!, он лајн 2011). На 
од су ство кри ти ке ука зу ју и ча со пи си за умет ност и кул ту ру, ме ђу ко ји ма је 
Ли ков ни жи вот. Уви ђа ју ћи да на гра де „Ла зар Три фу но вић”2 и „Па вле Ва сић”3 
ни су знат но до при не ле афир ма ци ји ли ков не кри ти ке, уред ни штво ча со пи са 
је осно ва ло но ву на гра ду ра ди под сти ца ња раз во ја кри тич ке ми сли и пи са-
ња упра во кра ћих, са же тих фор ми ли ков не кри ти ке ко ја је да нас го то во 
за мр ла. На гра да је на ме ње на ли ков ним кри ти ча ри ма мла ђе и сред ње ге не-
ра ци је, до 40 го ди на ста ро сти. 

По ла зе ћи од ди ску си је да ли је кри за ли ков не кри ти ке по сле ди ца или 
узрок кри зе у умет но сти, Зо ран Па вло вић још 1965. ука зу је на бит не функ-
ци је ли ков не кри ти ке, али и на оно на шта кри ти чар тре ба да се фо ку си ра 
да би успе шно оба вио свој по сао. Ње гов рад се окре ће баш овом зна чењ ском 
сег мен ту кри ти ке, не то ли ко ње ној кри те ри о ло шкој осно ви и ме то до ло ги ји, 
ма да ис ти че да из ме ђу ових сег ме на та по сто ји нај ду бља ме ђу соб на ве за и 
уза јам на за ви сност. Пре ма Па вло ви ћу, ли ков на кри ти ка има тро ја ку функ ци ју. 
Пр ва функ ци ја је ње но ак ту ел но деј ство „при че му се она ја вља као ин стру-
мент по мо ћу ко јег је умет нич ко де ло по твр ђе но као ре а ли тет” (Па вло вић 
1965: 3). Кри ти ку Па вло вић ви ди као пр ву реaкцију на умет нич ко де ло ко јом 
оно „по чи ње да по сто ји као жив и деј ству ју ћи есте тич ко-дру штве ни чи ни-
лац” (Па вло вић 1965: 3). При то ме ис ти че да је кри ти чар кључ ни ак тер у ре-
цеп ци ји умет нич ког де ла код нај ши ре пу бли ке, те да тре ба да от кри је „уну-
тра шње вред но сти де ла ко је га од ре ђу ју као естет ско-умет нич ки чи ни лац” 
(Па вло вић 1965: 3), у че му се очи та ва еду ка тив на функ ци ја кри ти ке, као и 
да от кри је ко ји мо мен ти од ре ђу ју де ло као со ци о ло шки фе но мен. 

2 На гра да за ли ков ну кри ти ку „Ла зар Три фу но вић” до де љу је се од 1993. го ди не, а од 
2001. ре зул ти ра ау тор ском из ло жбом ла у ре а та у Ли ков ној га ле ри ји Кул тур ног цен тра Бе о-
гра да, што је на ста вак тра ди ци о нал не из ло жбе Кри ти ча ри су иза бра ли ко ја се ор га ни зу је 
од 1969. го ди не. По чет ком сва ке го ди не, из ло жба Кри ти ча ри су иза бра ли пред ста вља од ре-
ђе не аспек те ак ту ел ног умет нич ког ства ра ла штва по из бо ру ли ков них кри ти ча ра и исто-
ри ча ра умет но сти. 

3 На гра да „Па вле Ва сић” се до де љу је од 1995. го ди не за „тек сто ве из обла сти при ме-
ње не умет но сти и ди зај на об ја вље не у свим вр ста ма струч них пу бли ка ци ја (мо но гра фи је, 
књи ге, збор ни ци), за те о риј ски и кри тич ки рад о при ме ње ним умет но сти ма об ја вље ним 
у ме ди ји ма, као и за ау тор ске из ло жбе уз од го ва ра ју ћи стру чан текст” (из вор: УЛУ ПУДС 
<http://www.ulu puds.org .rs/Na gra de I Pri zna nja_Pa vle_Va sic.ht m> 2. 12. 2018). Ови кри те ри ју ми 
оста вља ју ма ло про сто ра да се на гра да до де ли за кра ће фор ме ли ков не кри ти ке ко је су на-
ме ње не днев ној или пе ри о дич ној штам пи. 
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Дру га функ ци ја ли ков не кри ти ке је дру штве на, јер „кри ти ка ути че као 
пу но ва жан фак тор у фор ми ра њу ста ту са умет но сти и има не за хвал ну, али 
ве о ма зна чај ну, уло гу да ус по ста вља тач не ре ла ци је и одр жа ва при хва тљи ве 
ве зе из ме ђу умет но сти и дру гих об ли ка ма ни фе ста ци је све сти” (Па вло вић 
1965: 3), од ко јих као при мер на во ди иде о ло ги ју, ко ју би смо ми по ве за ли са 
кул тур ном по ли ти ком. Има ју ћи по сред нич ку уло гу из ме ђу умет ни ка и дру-
штва, кри ти ка би, пре ма Па вло ви ћу, „мо ра ла има ти ви ше уде ла у по слу око 
сре ђи ва ња ма те ри јал ног мо мен та умет нич ке про из вод ње” (Па вло вић 1965: 
3), што упра во и спа да у до мен кул тур не по ли ти ке, али и по ли ти ке уоп ште.

Тре ћи вид функ ци о нал но сти кри ти ке је, пре ма Па вло ви ћу, ње на кул-
тур но-исто риј ска ми си ја, јер кри ти ка у се би но си сли ку о есте тич ко-умет нич-
ким схва та њи ма свог до ба ко ја су опет од раз „ши рег схва та ња ста ња ду хо ва, 
ста ња ду хов не кли ме, ста ња ак ту ел них иде а ла јед ног до ба и сре ди не и то 
иде а ла ко ји ни су ис кљу чи во ве за ни за умет ност” (Па вло вић 1965: 3). 

Дру гим ре чи ма, ли ков на кри ти ка је она ко ја ства ра исто ри ју умет но сти, 
али не са вре мен ске дис тан це и су о че на са не до стат ком по да та ка, не го in si tu, 
на ли цу ме ста. Као та ква, она има ка па ци тет да ути че на по бољ ша ње усло ва 
у ко ји ма умет ни ци ства ра ју, али и на ства ра ње но вих умет нич ких пра ва ца. 
Пре ма Шу ва ко ви ћу, „кри ти чар пре у зи ма ак тив ну уло гу у до га ђа њи ма у сви-
је ту умјет но сти. Кри ти чар на дје лу ни је при ви ле ги ра ни те о ре ти чар не го 
су ди о ник или су рад ник у том до га ђа њу. Кри ти чар као су ди о ник је не по сред ни 
пра ти лац умјет ни ка, ко ји с умјет ни ком ства ра ат мос фе ру на ста ју ћег умјет-
нич ког по кре та” (Шу ва ко вић 2005: 336). 

1. Ли ков на кри ти ка у Ср би ји 2014. го ди не:  
ста ње и ре ак ци је

Ли ков на кри ти ка у дру гој де це ни ји 21. ве ка у Ср би ји је у из у зет но не по-
вољ ном ста њу. При ме ра ра ди, у ра ду ће се ана ли зи ра ти хе ме ро те ка Му зе ја 
са вре ме не умет но сти Вој во ди не да би се ви де ло ко ли ко об ја ва о про гра ми ма 
Му зе ја из 2014. го ди не има ка рак те ри сти ке ли ков не кри ти ке. Ка ко је те го-
ди не све об ја вље не ве сти о Му зе ју са ку пља ла про фе си о нал на аген ци ја, има 
се пот пун увид у ко јим се све кон тек сти ма Му зеј по ја вљи вао у ме ди ји ма. 

Го ди не 2014, МСУВ је про ду ци рао или уго стио 16 из ло жби,4 два се ми-
на ра о ме наџ мен ту у кул ту ри, три филм ска фе сти ва ла, две ра ди о ни це, кон-

4 Те из ло жбе су, хро но ло шки: Пер спек ти ве 12, Гру па 143: Ра ди кал но ми шље ње, Мо дел 
за Са ва ма лу, Атлас има ги на р них ме ста, Pla ces of De si re: умет нич ка сце на Бре ме на, Ол га 
Је врић: скулп ту ре и фо то гра фи је, Та ди ја Ја ни чић: Бај ке за не ва ља лу де цу, Бре да Бе бан: Назо
ви мо то љу бав, Го ран Ју ре ша: Сли ков на жр тва, Про је кат Раз ли ке – ре тр о спек ти ва, 14 x 14: 
Do nu men ta, Ис ку ство про сто ра: пеј заж у фо то гра фи ји, Стрип као жи вот: Лу на и По вра
так на Лу ну, Mul ti Flex & Happy Trash: Час ана то ми је мр тве при ро де и дру штва, Ме мо ри ја 
на си ља и сно ви о бу дућ но сти, Ђор ђе Ивач ко вић: Гест у бе лом ква дра ту.
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фе рен ци ју, три би ну, Бал кан ски ком пју тер ски кон грес, фо рум о са вре ме ној 
умет но сти и кул ту ри, ма ни фе ста ци ју Фо то ма ра тон, кон церт, че ти ри пре да-
ва ња, пет про мо ци ја књи га, а уз то су се у ње му одр жа ле и пре зен та ци је од ре-
ђе них про је ка та, ра до ва умет нич ких ко лек ти ва, не вла ди них ор га ни за ци ја 
и јав них ко лек ци ја са вре ме не умет но сти.5 Мно ге од из ло жби су об у хва та ле 
пра те ће ве чер ње про гра ме – пре зен та ци је, про јек ци је и раз го во ре, док је за 
про прат ни део сва ке из ло жбе би ло за ка за но јав но струч но во ђе ње ку сто са. 
По ред то га, упра во су из ло жбе они до га ђа ји ко ји би тре ба ло да до би ју од јек 
у ли ков ној кри ти ци. 

Сва ка од из ло жби Му зе ја је би ла про пра ће на у ме ди ји ма, као и из ло жбе 
ко је су ор га ни зо ва ли ку сто си Му зе ја у дру гим гра до ви ма.6 Ме ђу тим, ово 
ме диј ско при су ство је има ло фор му на ја ве, где су чак и ду жи при ло зи би ли 
они ко је су при пре ми ли ку сто си и му зеј ска слу жба за од но се са јав но шћу. 
Обим ни је на ја ве ко је има ју тен ден ци ју при ка за об ја вљи вао је, и још увек 
об ја вљу је, пор тал SE E cult.or g  ко ји уз ма те ри јал ко ји је при пре мио Му зеј, 
укљу чу је и кон цеп те не ко ли ко из ло же них ра до ва, што је ви дљи во на ле ген-
да ма у ка та ло гу или на из ло жби. Ме ђу тим, од свих из ло жби те го ди не, са мо 
су две до би ле ли ков не кри ти ке,7 то јест јав но ис ка зан став не ког струч ног 
ли ца ко је их је по се ти ло. То су текст Љи ља не Ћин кул у По ли ти ци о из ло жби 
Та ди је Ја ни чи ћа Бај ке за не ва ља лу де цу (об ја вљен 3. 6. 2014, стр. 12) и текст 
Ми ле не Мар ја но вић у Бли цу о из ло жби Бре де Бе бан На зо ви мо то љу бав (15. 4. 
2014, стр. 29) и то не ка да је би ла отво ре на у МСУВ, већ ка да је би ла по ста-
вље на у Кул тур ном цен тру Бе о гра да, о че му пи ше и Љи ља на Ћин кул у По
ли ти ци (4. 5. 2014, стр. 14). Да кле, прак тич но је са мо јед на је ди на ли ков на 
кри ти ка на пи са на о из ло жба ма под кро вом МСУВ то ком це ле 2014. го ди не.

По ред то га, Игор Бу рић је кроз два при ло га у но во сад ском ли сту Днев
ник ис пра тио до га ђај F. U. C. K. MSUV (об ја вље ни 30. 6. и 1. 7), а Ма ри ца Ра-
дој чић Ум на је у По ли ти ци об ја ви ла не кр о лог по во дом смр ти Ол ге Је врић 
(Не ис пу ње на же ља Ол ге Је врић, 1. 3, стр. 14). У не ко ли ко слу ча је ва, из ло жбе су 
ис так ну те кроз ин тер вјуе са уче сни ци ма или ку сто си ма: Да нас је ин тер вју-
и сао Ми шка Шу ва ко ви ћа по во дом из ло жбе Гру па 143: Ра ди кал но ми шље ње, 
Днев ник је ин тер вју и сао Ма ју Бу џа ров и Пре дра га Ши ђа ни на по во дом на сту-
па ња у окви ру из ло жбе При гу ше на ег зи стен ци ја на Тај ва ну ко ју је ор га ни-
зо вао МСУВ, исти лист је ин тер вју и сао Је ле ну То до ро вић по во дом из ло жбе 
Атлас има ги нар них ме ста, а Вре ме Сло бо да на Ши ја на по во дом до би ја ња на-

5 Ви ше о про гра ми ма МСУВ то ком 2014. вид. Со ња Јан ков, „Еду ка тив ни по тен ци јал 
Му зе ја са вре ме не умет но сти Вој во ди не”, Ме то дич ки ви ди ци (7, 2016) 47–63.

6 То су из ло жбе Ли ни ја но ва, Ма пи ра ње про сто ра – ан тро по ло ги ја пу то ва ња, 16. Би-
је на ле умет но сти у Пан че ву Ли ни је вре ме на: до ку мен ти 1981–2012, као и из ло жбе у ко ји ма 
је Му зеј био парт нер дру гим ин сти ту ци ја ма по во дом на сту па ња у Бе чу и Же не ви.

7 Ов де не ра чу нам кри ти ке/при ка зе из ло жби МСУВ ко је сам са мо и ни ци ја тив но пи са ла 
за Б92 јер они ни су по ка за те љи ствар ног при су ства кри ти ке у ме ди ји ма. 



59

гра де „Тра ди ци ја аван гар де” на кон ре тро спек ти ве у МСУВ. Про грам Му зе ја 
је ин ди рект но био у фо ку су и по во дом до де љи ва ња дру гих на гра да: ка да је 
из ло жба Урош Ђу рић: стра те ги је екс це са би ла у ужем из бо ру за По ли ти
ки ну на гра ду и ка да је ку стос Му зе ја Не бој ша Ми лен ко вић до био На гра ду 
„Па вле Ва сић” за ка та лог Сло бо дан Ши јан: мо ра ћу да скре нем! Ви зу ел ни 
екс пе ри мен ти 1960–2012.

Му зеј је имао зна чај но при су ство у ме ди ји ма те го ди не ка да је Ми ни стар-
ство кул ту ре одо бри ло сред ства за от куп умет нич ких де ла. Та да је МСУВ 
до био нај ве ћи из нос за от куп јед ног ра да. У пи та њу је би ло 9.996.000,00 ди-
на ра за от куп ви део-ра да Ис по вест Ма ри не Абра мо вић, што је до би ло и кри-
ти ку Иго ра Бра ку са за Мон до, 1. 9. 2014, али и кри ти ку умет нич ких ко лек ти ва 
ко ји су по ста вља ли отво ре на пи сма и из ја ве на сво јим веб стра ни ца ма. Му зеј 
је по но во био у жи жи па жње ка да се пре го ва ра ло са Му зе јом Вој во ди не, са 
чи јим јед ним оде ље њем де ли згра ду, по во дом из ме шта ња тен ка ра ди ре кон-
струк ци је пла тоа. Упр кос то ме, оста је чи ње ни ца да је ли ков на кри ти ка о по-
став ка ма у Му зе ју из у зет но ма ло за сту пље на у ме ди ји ма, ко ји све ма ње има-
ју ру бри ке пред ви ђе не за овај вид из ве шта ва ња о умет нич ким де ша ва њи ма. 
Као ре ак ци ја на ту ре ал ност, све ве ћи број умет ни ка, исто ри ча ра и те о ре-
ти ча ра умет но сти на ла зи ал тер на тив на ре ше ња за об ја вљи ва ње тек сто ва о 
њи хо вој про дук ци ји.

Го ди не 2013. осно ва на је Су пер ви зу ел на, он лајн ма га зин за са вре ме ну 
умет ност ко ји до но си раз го во ре, ви зу ел не есе је, порт фо ли ја умет ни ка, али 
и кри ти ке у ру бри ци Мо ни тор. Уред нич ки од бор чи не умет ни ци и исто ри-
ча ри умет но сти Ана Бог да но вић, Ка та ри на Ко стан ди но вић, Жолт Ко вач, 
Иси до ра М. Ни ко лић и Иван Шу ле тић. Ма га зин је до са да об ја вио око 250 
ли ков них кри ти ка и при ка за. Го ди ну да на ка сни је, мла де умет ни це Јо ва на 
Су ди мац и Сан дра Сто ја но вић по кре ну ле су блог на ко јем су об ја вљи ва ле 
ис кљу чи во сво је „лич не ста во ве и за кључ ке” (Су ди мац, Сто ја но вић, он лајн 
2014) о са вре ме ној умет но сти. Од ав гу ста до сеп тем бра исте го ди не об ја ви ле су 
са мо пет кри ти ка, од че га три о из ло жба ма Хо ћеш ли ме и су тра во ле ти? Сте-
фа не Са вић (Кул тур ни цен тар Бе о гра да, 31. јул – 23. ав густ 2014), (Ест)ети ка 
на ци о на ли зма – ди зајн за тур бо фолк Бо ја на Кри што фи ћа (Mik ser Ho u se, 
28. ав густ – 3. сеп тем бар 2014) и То ли ко сам пу на ка ме ња да се је два кре ћем 
На та ше Ко кић (Ре монт, 1–19. сеп тем бар 2014), по том осврт на де ша ва ња и 
из ја ве по во дом про ме не ста ту са Ок то бар ског са ло на и кри ти ку фил ма Вар
ва ри (2014) са освр том на филм Клип (2012). Све кри ти ке ука зу ју на не до ре-
че но сти, кон цеп циј ске раз у ђе но сти и по вр шно сти ода бра них умет нич ких 
про је ка та и прак си.

Исте 2014. го ди не по кре нут је и он лајн ча со пис/пор тал Де Ма те ри ја ли
за ци ја умет но сти као ме сто за кри ти ку, ана ли зу и про ми шља ње са вре ме не 
умет нич ке те о ри је и прак се. Пор тал је по кре нут „са уве ре њем да на ло кал-
ној сце ни по сто је умет ност и кул ту рал не прак се ко је де лу ју ак ти ви стич ки 
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као аген си по ли тич ке про ме не, али да не по сто ји аде ква тан ин сти ту ци о нал ни, 
ни ва нин сти ту ци о нал ни про стор ко ји је по тре бан за њи хо ву пр о бле ма ти за-
ци ју, са гле да ва ње и ана ли зу” (Де Ма те ри ја ли за ци ја умет но сти, он лајн 2014). 
До са да су на пор та лу об ја вљи ва ли Бер нард Kолудровић, Бо ја на Пи шкур, 
Бо шко Про стран, Бо жи дар Ман дић, Да ни ло Пр њат, Дра ган Ђор ђе вић, Ду ши-
ца По по вић, Еле ни Ф., Иси до ра Илић, Ива Kовач, Ива на Мом чи ло вић, Изи дор 
Бар ши, Је ле на Ве сић, Јо ван Јо вић, Јо же Бар ши, Лу ка Пе тру шић, Ми клавж 
Kомељ, Ми лан Ра ки та, Ми лош Ми ле тић, Ми на Л. Хен рик сон, Ми ран Мо хар, 
Мир ја на Дра го са вље вић, Мир ја на Ра до ва но вић, Мир ко Ни ко лић, Не бој ша 
Ми лен ко вић, Не бој ша Ми ли кић, Не ла Тон ко вић, Ни ко ла Де дић, Ра до ња 
Ле по са вић, Ре на Ра дле, Ро мео Kодра, Се згин Бој ник, Слав ко Ти мо ти је вић, 
Сло бо дан Kараманић, Ср ђан Ту нић, Су за на Ми лев ска, Су за на Вук са но вић, 
Све бор Ми џић, Све тла на Су ба шић, Вла дан Је ре мић, Вла ди мир Бје ли чић, 
Вла ди мир Је рић, Зо ран На сков ски и Че до мир Ја ни чић.

Ове три ини ци ја ти ве би ле су по кре ну те и одр жа ва не из чи стог ен ту зи-
ја зма уче сни ка ко ји су у нај ве ћем бро ју би ли умет ни ци по во ка ци ји. Њи хо-
ва одр жи вост и кон ти ну и тет су сто га у пот пу но сти за ви си ли од ис трај но сти 
умет ни ка да се са мо ан га жу ју на том по љу или да при сту пе не ком прав ном 
те лу пре ко ко јег би мо гли да апли ци ра ју за сред ства, што је учи ни ла Су пер
ви зу ел на. Ка ко је Де Ма те ри ја ли за ци ја умет но сти укљу чи ла ве ћи број ау то-
ра, њи хо во са мо стал но де ло ва ње вре мен ски тра је и има ју сна жан по тен ци јал 
да на ста ве да де лу ју, ма кар об ја вљи ва ли са мо тек сто ве ко ји из раз ли чи тих 
раз ло га ни су би ли об ја вље ни на дру гим ме сти ма (не до ста так сред ста ва, 
уред нич ка од лу ка, итд.). 

2. Сту ди ја слу ча ја: SEEcult.org

Пор тал за кул ту ру Ју го и сточ не Евро пе SE E cult.or g  је ак тив на мул ти ме-
ди јал на он лајн плат фор ма ко ја се фо ку си ра на умет ност и кул ту ру у ре ги о-
ну. Осно ван је 2002. го ди не у Бе о гра ду „ра ди до при но са раз во ју отво ре не 
кул тур не и умет нич ке сце не у Ср би ји и Ју го и сточ ној Евро пи, про мо ви са ња 
мул ти кул ту рал не и ме ђу на род не са рад ње у ре ги о ну и ши ре, охра бри ва ња 
раз ме не иде ја, раз во ја кри тич ких ста во ва и пре ва зи ла же ње сте ре о ти па” 
(SE E cult.or g , он лајн 2002). Има ин фор ма тив ну, кул ту ро ло шку, еду ка тив ну, 
пре зен та ци о ну и до ку мен та ци о ну функ ци ју, али и уло гу зна чај ног ак те ра у 
умре жа ва њу и по ве зи ва њу срод них ор га ни за ци ја и де лат ни ка у ре ги о ну. Осим 
што је ме диј ски спон зор нај зна чај ни јих ин сти ту ци ја и ма ни фе ста ци ја у обла-
сти кул ту ре у Ср би ји и ре ги о ну, SE E cult.or g  је је дан од во де ћих про ду це на-
та ин фор ма ци ја о кул тур ним до га ђа ји ма у свим обла сти ма ства ра ла штва 
(ви зу ел не умет но сти, књи жев ност, ар хи тек ту ра, на сле ђе, филм, му зи ка, 
по зо ри ште, стрип), као и кул тур не по ли ти ке, еду ка ци је, на у ке и тех но ло ги је. 
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Ка лен дар до га ђа ја на пор та лу укљу чу је ви ше од 500.000 ин фор ма ци ја, а осим 
ње га, пор тал са др жи не ко ли ко ру бри ка ко је по кри ва ју део тих до га ђа ја, укљу-
чу ју ћи баш ру бри ку Кри ти ке, порт фо лио умет ни ка и про дук ци ју ство ре ну 
у окви ру ре ги о нал них про је ка та. 

За по тре бе овог ра да, фо кус је на про јек ти ма и де лат но сти SE E cult.or g  пор-
та ла ко ји се ти чу ли ков не кри ти ке. Од 2012. го ди не, SE E cult.or g  ре а ли зу је 
про је кат Во ђе ње ко ји до ку мен ту је и при ка зу је ку сто ска и умет нич ка во ђе ња 
кроз из ло жбе у Бе о гра ду и дру гим гра до ви ма у Ср би ји. Ме диј ска ар хи ва 
про јек та об у хва та ви део-за пи се, фо то-до ку мен та ци ју и тек сту ал не за пи се о 
пре ко 90 из ло жби. Осим овог про јек та ко ји се фо ку си ра на ди ги та ли за ци ју 
и ме ди ја ли за ци ју ре дов них во ђе ња, SE E cult.or g  је уче ство вао у про јек ти ма 
ко ји су ге не ри са ли но ву кри тич ку ми сао. Је дан од њих је Cri ti ci ze This! ко ји 
се спро во дио од 2011. до 2013. го ди не. По све ћен „еду ка ци ји мла дих кри ти ча-
ра и про дук ци ји кри ти ка и есе ја у обла сти књи жев но сти, из во ђач ких и ви-
зу ел них умет но сти” (Cri ti ci ze This!, он лајн 2011), про је кат је био ре а ли зо ван 
са парт нер ским ор га ни за ци ја ма из Хр ват ске (Kul tur tre ger/Bo ok sa и Kur ziv/
Kul tur punkt) и Цр не Го ре (Pli ma), док је из Ср би је осим SE E cult.or g  уче ство-
вао и KPZ Be ton. 

На ве де не ор га ни за ци је су при ме ти ле да са вре ме на умет ност бив ших 
ју го сло вен ских ре пу бли ка че сто на сту па као кри ти ка дру штве не ре ал но сти, 
на ци о нал них ми то ва и иде о ло ги је, сте ре о ти па и пред ра су да. Исто вре ме но, 
„у овим зе мља ма до ла зи до зна чај ног опа да ња кри тич ког про ми шља ња са-
вре ме не умет но сти” (Cri ti ci ze This!, он лајн 2011), као и про сто ра за кри ти ку. 
Из тог раз ло га је про је кат за по чет ка ко би про ши рио кри тич ку ди ску си ју о 
са вре ме ној умет но сти, про ду ци ра ју ћи кри тич ке тек сто ве кроз три арт мо ду ла. 
По 11 мла дих уче сни ка из Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не, Хр ват ске и Цр не 
Го ре би ло је ода бра но за сва ки мо дул, док су пре да ва чи/мен то ри би ли ка ко из 
зе мље и ре ги о на, та ко и из све та. Зна чај про јек та је пре по зна ла и Европ ска 
уни ја и по др жа ла га је у скло пу про гра ма „Кул ту ра 2007–2013”. 

Као сво је вр сан на ста вак, 2017. го ди не је по кре нут про је кат Свет око нас 
– кри тич ки по гле ди у ре ги ји ко ји је по све ћен афир ми са њу умет нич ке кри-
ти ке у ре ги о ну. Про је кат је ре а ли зо ван у парт нер ству са ор га ни за ци ја ма из 
Хр ват ске (Kur ziv и Kul tur tre ger), Сло ве ни је (SCCA–Љубљана) и Ма ке до ни је 
(Кон тра пункт). Јед но од кључ них пи та ња о ко јем се ди ску то ва ло то ком про-
јек та је ко ли ко је кри ти ка усло вље на тран сфор ма ци ја ма ме диј ског по ља и 
тран сфор ма ци ја ма у по љу умет нич ке про из вод ње. Од но сно, ко ли ки ути цај 
на умет нич ку кри ти ку има ју про ме не у тех но ло ги ји ме ди ја, али и ин тер ди-
сци пли нар ност умет нич ких про је ка та. У том кон тек сту, ли ков на кри ти ка 
те жи пре ме шта њу из тра ди ци о нал ног тек сту ал ног и штам па ног у мул ти ме-
ди јал не ди ги тал не фор ме. У окви ру про јек та је одр жан и јав ни раз го вор 
„Ко ме (не)тре ба кри ти ка” (27. мај 2017, Ма га цин у Кра ље ви ћа Мар ка, Бе о град) 
у ко јем су уче ство ва ли Уна Ба у ер, Игор Ру жић, Бра ни слав Ди ми три је вић, 
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Ма ја Ћи рић, Иван Ве ли са вље вић, Вла ди мир Ар се нић, Вла дан Је ре мић, 
Дра ган Ђор ђе вић, Ан то ни је Ле ти нић, Ми ка Бу ље вић и мо де ра тор ка Ве сна 
Ми ло са вље вић. 

Го ди не 2016, SE E cult.or g  и Не за ви сни филм ски цен тар Фил март по кре-
ну ли су про је кат Кри ти ка на де лу ко јим про ду ци ра ју крат ке ви део-еми си је 
о зна чај ним из ло жба ма у Ср би ји са ци љем ре ви та ли за ци је ли ков не кри ти ке 
у обла сти са вре ме них ви зу ел них умет но сти „и ука зи ва ња на зна чај еду ка тив-
не уло ге кри тич ке ре чи на ме ње не ши рој пу бли ци” (Кри ти ка на де лу, он лајн 
2016). Уред ни ца се ри ја ла Сла ђа на Пе тро вић Вар гић ис ти че да је „за бо ра вље-
на еду ка тив на уло га кри ти ке, ко ја се рет ко об ја вљу је и то го то во ис кљу чи во 
у струч ној ли те ра ту ри и ка та ло зи ма из ло жби, обра ћа ју ћи се пре све га струч-
ној јав но сти” (Кри ти ка на де лу, он лајн 2016). Као и про је кат Cri ti ci ze This!, 
Кри ти ка на де лу при ме ћу је да су „мо гућ но сти за об ја вљи ва ње ли ков не кри-
ти ке да нас у Ср би ји из у зет но сма ње не – пе ри о ди ка је пот пу но уга ше на, као 
и ме сеч ни ма га зи ни-во ди чи. У не дељ ној штам пи се рет ко по ја вљу је, а у днев-
ној је иш че зла” (Кри ти ка на де лу, он лајн 2016). Ис ти че се да је сто га „је ди-
ни про стор у ко јем је мо гу ћа ре ви та ли за ци ја [ликовне критике] ин тер нет” 
(Кри ти ка на де лу, он лајн 2016). Зна чај про јек та је пре по зна ло и Ми ни стар ство 
кул ту ре и ин фор ми са ња Ср би је и по др жа ло га је. 

Вред ност овог про јек та ни је са мо у оства ре ној на ме ри да кри ти ком при-
бли жи ода бра не из ло жбе пу бли ци, већ у кри тич ком ви ше гла сју ко је ства-
ра. Из тог раз ло га се овај про је кат мо же ви де ти као нај у спе шни ји про је кат 
SE E cult.or g -а у до ме ну афир ма ци је кри ти ке са вре ме не ли ков не умет но сти, 
иа ко су сви зна чај но раз ли чи ти. Во ђе ња ме ди ја ли зу ју по сто је ћа во ђе ња ко ја 
спро во де ку сто си или умет ни ци са мих из ло жби. Cri ti ci ze This! је пр вен стве-
но на ме њен еду ка ци ји се лек то ва них мла дих кри ти ча ра про ду ци ра ју ћи кри-
ти ку на тај на чин, док Свет око нас – кри тич ки по гле ди у ре ги ји уо ча ва и 
про бле ма ти зу је про ме ње но ме диј ско по ље кри ти ке. Кри ти ка на де лу спа ја 
са зна ња до ко јих се до шло прет ход ним про јек ти ма и у но вим ме ди ји ма са-
зи ва екс тер не ку сто се, кри ти ча ре и умет ни ке да го во ре о из ло жба ма у чи јој 
ре а ли за ци ји ни су уче ство ва ли, већ за и ста има ју „спољ ни при ступ” из ло-
жба ма, де лу ју ћи као по сред ни ци из ме ђу њих и пу бли ке. При то ме они не 
го во ре за јед но, као на три би ни или окру глом сто лу, не го се кри ти ка сва ког 
уче сни ка сни ма и еми ту је у раз ли чи тим пе ри о ди ма тра ја ња из ло жбе, чи ме 
се из ло жба и ре кла ми ра то ком свог тра ја ња.8 

Не за ла зе ћи у ди ску си ју ко ли ко су уред ни ци и се лек то ри од ре ђе них га-
ле ри ја и ма ни фе ста ци ја има ли ин те ре са или аген ду да на од ре ђе не на чи не 
кри ти ку ју про гра ме дру гих га ле ри ја и ма ни фе ста ци ја, овај рад ис ти че до бар 
фор мат, циљ и за ми сао про јек та за афир ма ци ју ли ков не кри ти ке у Ср би ји.

8 Вид. при лог на кра ју ра да ко ји да је пре глед до са да по зва них „кри ти ча ра на де лу” ко ји 
су го во ри ли о ода бра ним из ло жба ма. 
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3. Сту ди ја слу ча ја: СУ ЛУВ

Са вез удру же ња ли ков них умет ни ка Вој во ди не је 2018. го ди не по кре нуо 
про је кат Ре цен зи је СУ ЛУВ ко ји пра ти це ло ку пан го ди шњи про грам га ле ри је. 
Про је кат је ре зул тат прак тич не по тре бе за тек сту ал ним освр том на из ло жбе 
јер Удру же ње де лу је знат но дру га чи је од га ле ри ја и му зе ја ко ји има ју сво је 
ку сто се и уред ни ке ко ји пи шу тек сто ве за ода бра ни про грам. Из ло жбе ни про-
грам Удру же ња нај ве ћим де лом чи не из ло жбе чла но ва, с об зи ром на то да је 
то при мар на функ ци је Га ле ри је. Тај део би ра Управ ни од бор, док Пред сед-
ни штво Удру же ња би ра про гра ме са рад ње ко ји се ре а ли зу ју са дру гим удру-
же њи ма, ин сти ту ци ја ма и по је дин ци ма. 

Ре цен зи је СУ ЛУВ има ју пр вен стве но уло гу да то ком из ло жбе пру же тек-
сту ал ни осврт, с об зи ром на то да услед фи нан сиј ских сред ста ва Удру же ње 
не мо же да штам па ка та лог за сва ку из ло жбу. За јед но са фо то-до ку мен та-
ци јом из ло жбе (отва ра ње и по став ка), би о граф ским по да ци ма о из ла га чу/
из ла га чи ма и кон цеп том из ло жбе или из ја вом умет ни ка, ре цен зи је се пр во-
бит но по ста вља ју на сајт Удру же ња. На тај на чин, оне сре ди ном тра ја ња из-
ло жбе про мо ви шу из ло жбу и под се ћа ју оне ко ји је ни су ви де ли да још има ју 
вре ме на да то ура де. Ка ко се 2018. го ди не тек на кра ју го ди шњег про гра ма 
штам пао за јед нич ки ка та лог за це ло ку пан про грам, овај вид пи са ња и пу бли-
ко ва ња на сај ту је омо гу ћио не са мо кри тич ки осврт уоп ште не го и ње го ву 
ак ту ел ност. Уви ђа ју ћи од су ство кри тич ке ми сли у ме ди ји ма и пе ри о ди ци, 
Удру же ње је пре у зе ло ини ци ја ти ву и за сво је про гра ме је ан га жо ва ло кри ти-
ча ра ко ји ни је део уред нич ког те ла Га ле ри је и ко ји је у кон ти ну и те ту ис пра-
тио све про гра ме и до дао јед ну но ву ди мен зи ју у функ ци о ни са њу Га ле ри је.

То ком 2018. го ди не, че тр на ест чла но ва Удру же ња је има ло са мо стал не 
из ло жбе: Ва ња Иг њац – из ло жба Де вла, де вла, Ја сна Гу лан – Цр на се лек ци ја 
/ La se le zi o ne ne ra, 2009–2016, До бро Ма рић Ма ре – Сли ке, Ани ца Ра до ше вић 
Ба бић – Цр те жи и гра фи ке, Бо ја на Kнежевић – A Qu e en of Mon te ne gro, Ми-
ли ца Ден ко вић – Иш ча ше ни град, Ја нош Тар ко – Хар мо ни ја ап сур да, Вил мош 
Хар мош Ви ли – Игра, Ве ро љуб На у мо вић Де ин ди ви ду а ли за ци ја, Ви о ле та Ла бат 
Ми тру шић – Око осе, око осо ви не, Зден ка Ма риа Ма дац ки – Trash Talk, Дра-
га на Ра ђе но вић – Тач ка, ли ни ја, цвет, Ма ри ја Јев тић Да јић Тр о ди мен зи о нал не 
сли ке и Ма ја Ер де ља нин – До бри тре ну ци. Пр ва из ло жба у го ди ни је тра ди-
ци о нал но би ла из ло жба но вих чла но ва, а ове го ди не су то би ли Ани ца Ра-
до ше вић Ба бић, Ђор ђе Ге о рг Ви но кић, Игор Сми ља нић, Или ја Сми ља нић, 
Kристина Па ла њук, Ма ја Ћук, На та ша Па ни ан, Не над Иг ња тов, Сан дра Ја-
ња то вић, Ти ја на Хол перт, Ва ња Иг њац, Мла ден Сто ја но вић, Ду шан Сав ко вић, 
Ве ро љуб На у мо вић и Еми лиа Ва лен ти ко ва.

У окви ру са рад ње са дру гим ин сти ту ци ја ма, удру же њи ма и по је дин ци ма, 
у Га ле ри ји Удру же ња се са мо стал ном из ло жбом пред ста ви ло шест умет ни ка: 
Ву ка шин Ра ду шки – из ло жба Аку му ла ци је, Ра де Те пав че вић – Tat too, Со ња 
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Јан ков – То тал ни цр теж, Со ња Јо – Пре о бли ко ва ње сим бо ла, Гер хард Фле-
кач и Ар мин Ни мра-Ру кен ба у ер – Тра го ви, као и Даг мар Гла у сни цер Смит, 
ко ја је би ла у Но вом Са ду у окви ру уметнич ког ре зи ден ци јал ног про гра ма. 
Умет ни ци из Вој во ди не су пре ко Удру же ња го сто ва ли у Гра цу на из ло жби 
We ar Your In si de Out (19–30. сеп тем бар) и у Па ри зу пре ко ре зи ден ци јал ног 
про гра ма Ci te in ter na ti o na le des arts. Још се дам из ло жби је ре а ли зо ва но у 
окви ру „ви ше го ди шње са рад ње са Ака де ми јом умет но сти у Но вом Са ду, 
Сту ди ом за мул ти ме ди јал ну умет ност из Оџа ка (ме ђу на род ни фе сти вал ИМАФ), 
га ле ри јом Бел Арт (ме ђу на род на ма ни фе ста ци ја Ду нав ски ди ја ло зи) као и 
но во о ства ре ним са рад ња ма са Умет нич ким ко лек ти вом D. Ö. M. E из Ма ђар-
ске, Не за ви сним по зо ри штем Me ta no ia Ar to pe dia из Ма ђар ске, Са ве зом фе ми-
ни стич ких ор га ни за ци ја (Ре)ко нек ци ја из Ср би је, као и Шко лом за основ но 
и сред ње обра зо ва ње Ми лан Пе тро вић, Но ви Сад (Де спо тов ски 2018: 115).

То ком це ле го ди не, СУ ЛУВ је ис про ду ци рао укуп но 27 ре цен зи ја за из-
ло жбе у сво јим про сто ри ја ма, уз до дат ни кри тич ки осврт Са ве Сте па но ва на 
да на шњу по зи ци ју удру же ња ли ков них умет ни ка у Ср би ји. Све ове кри ти ке 
су вид при бли жа ва ња умет но сти пу бли ци и кроз њих је при ка зан рад ви ше 
од 80 умет ни ка и ку сто са чи ји је рад при ка зан на из ло жба ма у СУ ЛУВ то ком 
2018. го ди не. 

Са вез удру же ња ли ков них умет ни ка Вој во ди не је имао „уну тра шњи 
при ступ” ли ков ној кри ти ци, то јест ан га жо вао је кри ти ча ра да се освр не на 
њи хов го ди шњи про грам, за раз ли ку од ра ни је ана ли зи ра них ини ци ја ти ва 
ко је су кри тич ки при сту па ле про гра ми ма ко је је не ко дру ги ре а ли зо вао. 
„Уну тра шњи при ступ” је има ла и Га ле ри ја умет нич ког ко лек ти ва Шок за дру
га у Но вом Са ду ко ја је то ком 2015. и 2016. го ди не об ја ви ла се ри ју ин тер вјуа 
са из ла га чи ма ко ји су се код њих пред ста вља ли. Ин те р вјуи ни су би ли кла-
сич ни, на ту рал ни, не го су има ли ви ше фор му ди ску си је из ме ђу ан га жо ва ног 
кри ти ча ра и умет ни ка.9 У окви ру пи та ња, кри ти чар би да вао сво је ви ђе ње 
из ло жбе, што не би би ло у скла ду са стан дар ди ма кла сич ног ин тер вјуа где 
би тај чин имао ефе кат на ме та ња од го во ра. Као од го вор на кри ти ча ре во 
за па жа ње и пи та ње, умет ник би по ну дио ши ре об ја шње ње свог ра да. Овај 
фор мат се по ка зао вр ло успе шним јер омо гу ћа ва пра вље ње ве зе из ме ђу ак ту-
ел ног и ра ни јих ра до ва умет ни ка, по том отва ра не ка но ва чи та ња ра да, а и 
под сти че умет ни ка да раз ми шља у дру гим прав ци ма у ко ји ма би мо гао да 
раз ви ја сво је ства ра ла штво. Ка ко се ин тер вју од ви ја без при су ства пу бли ке 
и пре зен ту је се у пи са ној фор ми са фо то-до ку мен та ци јом на сај ту Га ле ри је, 
умет ник мо же да му по све ти ви ше вре ме на и раз ми шља ња не го што је то у 
слу ча ју во ђе ња кроз из ло жбе у ко ји ма уче ству ју, ре ци мо, ку стос и умет ник. 

9 Вид., ре ци мо, раз го вор са умет ни ком Вен де лом Ва шта гом по во дом ње го вог пер фор-
ман са Чист умет ник ко ји је одр жан 13. ок то бра 2015: <https://sok za dru ga.com /2015/10/22/
raz go vor-sa-ven de lom-vas ta gom/> 2. 12. 2018.
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4. За кључ не смер ни це за уна пре ђе ње  
ли ков не кри ти ке у Ср би ји

При ме ри он лајн ма га зи на и пор та ла Су пер ви зу ел на, Де Ма те ри ја ли за ци ја 
умет но сти и SE E cult.or g  по ка зу ју да је ли ков на кри ти ка ну жно по треб на у 
са вре ме ној умет но сти Ср би је, али и да она не на ла зи сво је ме сто у ме ди ји ма, 
јер је кул ту ру за ме ни ла за ба ва. С дру ге стра не, прак се ко је су за по че ле га ле-
ри ја ко лек ти ва Шок за дру га и га ле ри ја Удру же ња ли ков них умет ни ка Вој-
во ди не ука зу ју на то да не ко ли ко пор та ла ко ји се фо ку си ра ју на са вре ме ну 
умет ност ни су до вољ ни да по кри ју ши ри ну и ра зно ли кост ли ков не умет но-
сти у свим гра до ви ма Ср би је. Они су сто га би ли ан га жо ва ли ли ков не кри-
ти ча ре ко ји су се фо ку си ра ли ис кљу чи во на њи хо ве про гра ме. У ово ме би 
мо гао да их сле ди низ ин сти ту ци ја као што су кул тур ни цен три и за во ди за 
кул ту ру у ко ји ма уре ђи вач ки од бор и ку сто си уче ству ју у би ра њу про гра ма 
и ор га ни за ци ји до га ђа ја, али ко ји не пи шу ре дов но тек сто ве о тим про гра-
ми ма, као што је то слу чај у му зе ји ма и га ле ри ја ма му зе о ло шког ти па. Ка ко 
сва ка од ових ин сти ту ци ја има сво ју ин тер нет пре зен та ци ју, а мно ге од њих 
пу бли ку ју и ка та ло ге за из ло жбе, оне има ју про сто ра да бар на го ди шњем 
ни воу ан га жу ју кри ти ча ре ко ји би у кон ти ну и те ту пи са ли о њи хо вим ли ков-
ним про гра ми ма. Уме сто то га, са да шња прак са код њих је да бри гу о тек сту 
пре пу сте умет ни ку, то јест да умет ник при ло жи свој ис каз о ра ду или да он 
сам ан га жу је кри ти ча ра или да при ло жи текст ко ји има од ра ни је од не ког 
кри ти ча ра. 

Ука зи ва њем на зна чај ли ков не кри ти ке и по тре бу за њом у са вре ме ној 
умет но сти, у ра ду је ис так нут је дан ва жан део са вре ме не кри тич ке ми сли 
ко ји је зна чај но за не ма рен у кул тур ној по ли ти ци. Ре ви та ли за ци јом ли ков не 
кри ти ке као по сред ни ка из ме ђу пу бли ке и умет но сти, по ве ћао би се сен зи-
би ли тет пре ма са вре ме ној умет но сти (и ге не рал но кул ту ри), те би пу бли ка 
има ла ви ше ин те ре со ва ња да је пра ти и да уче ству је у њој.

Прилог

Про је кат Кри ти ка на де лу (SE E cult.or g  и Не за ви сни филм ски цен тар 
Фил март) до са да се фо ку си рао на сле де ће из ло жбе о ко ји ма су по зва ни 
на ве де ни „кри ти ча ри на де лу”:

• 11. Гри фон – кон курс за нај бо љи гра фич ки ди зајн у Ср би ји, Ре пу бли ци 
Срп ској и Цр ној Го ри 2014. и 2015. го ди ни (Га ле ри ја Гра фич ки ко лек тив, 
Бе о град, 13. јун – 2. јул 2016) – по зва ни кри ти ча ри: (1/3) Ана Сте ва но вић, 
исто ри чар ка умет но сти, (2/3) Ми лан По па дић, исто ри чар умет но сти, 
(3/3) Игор Ор шо лић, гра фич ки ди зај нер, до бит ник на гра де Гри фон 2008. 
и члан жи ри ја за до де лу на гра да на 11. кон кур су Гри фон 2016; 
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• Из ло жба фи на ли ста На гра де „Ди ми три је Ба ши че вић Ман ге лос” за 2016. 
го ди ну (Ре монт, Бе о град, 20. јун – 9. јул 2016) – кри ти ча ри на де лу: (1/3) 
Ми ро слав Kарић, исто ри чар умет но сти, (2/3) Ми ли ца Пе кић, исто ри чар-
ка умет но сти, (3/3) Са ва Ри сто вић, исто ри чар умет но сти;

• 17. Би је на ле умет но сти – SEE Art Ga tes: Ста ња ствар но сти (Пан че во, 
15. сеп тем бар – 15. ок то бар 2016) – кри ти ча ри на де лу: (1/3) Сте ван Ву ко-
вић, те о ре ти чар умет но сти, (2/3) Ма ја Ћи рић, не за ви сна ку сто ски ња, (3/3) 
Ср ђан Ту нић, исто ри чар умет но сти;

• 28. Ме мо ри јал На де жде Пе тро вић Пред су дом (Умет нич ка га ле ри ја „На-
де жда Пе тро вић”, Ча чак, 24. сеп тем бар – 1. но вем бар 2016) – кри ти ча ри 
на де лу: (1/3) Сне жа на Ста мен ко вић, исто ри чар ка умет но сти, (2/3) Де јан 
Сре те но вић, исто ри чар умет но сти, (3/3) Ма ја Стан ко вић, исто ри чар ка 
умет но сти;

• 56. Ок то бар ски са лон Љу бав ни за нос (Му зеј гра да / KЦБ, Бе о град, 23. 
сеп тем бар – 6. но вем бар 2016) – кри ти ча ри на де лу: Бра ни слав Ди ми три-
је вић, исто ри чар умет но сти, (2/3) Не бој ша Ми лен ко вић, исто ри чар умет-
но сти, (3/3) Да ни је ла Пу ре ше вић, исто ри чар ка умет но сти;

• Ми ло рад Ми ћа Стај чић Сно ви за ле ђе ног чо ве ка 2 (Град ска га ле ри ја По-
же га, 10–28. но вем бар 2016) – кри ти ча ри на де лу: (1/3) Kсенија Ма рин-
ко вић, исто ри чар ка умет но сти, (2/3) Ма ри ја Ра ди сав че вић, исто ри чар ка 
умет но сти, (3/3) Ве ли мир По по вић, сли кар и те о ре ти чар;

• Ин тер/ак ци ја (Га ле ри ја До ма омла ди не Бе о гра да, 15. но вем бар – 2. де-
цем бар 2016) – кри ти ча ри на де лу: (1/3) Оли ве ра Пар лић Kарајанковић, 
до цент на Ва јар ском од се ку Фа кул те та ли ков них умет но сти у Бе о гра ду, 
(2/3) сту дент ки ње исто ри је умет но сти Ма ри ја на Ва шчић, Kатарина Kо-
стандиновић и Со фи ја Ми лен ко вић и мен тор ка/кри ти чар ка на де лу Ана 
Бог да но вић, ис тра жи вач-са рад ник у Оде ље њу за исто ри ју умет но сти Фи-
ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, (3/3) Ду шан Са вић, исто ри чар умет но сти;

• Ми ло рад Мла де но вић Не по сред ни кон тек сти (Ли ков на га ле ри ја Kул тур-
ног цен тра Бе о гра да, 17. но вем бар – 10. де цем бар 2016) – кри ти ча ри на 
де лу: (1/3) Уна По по вић, исто ри чар ка умет но сти, (2/3) Си мо на Ог ња но вић, 
исто ри чар ка умет но сти, (3/3) Ра до ња Ле по са вић, исто ри чар умет но сти,

• Мла ден Бун да ло По крет ни хро но то пи (Ре монт, Бе о град, 15. мај – 2. јун 
2017) – кри ти ча ри на де лу (1/2) Ма ја Ћи рић, исто ри чар ка умет но сти и 
не за ви сна ку сто ски ња, (1/2) Вла ди мир Бје ли чић, исто ри чар умет но сти;

• Та ња Осто јић Лек си кон Тâња Осто јић (Са лон Му зе ја са вре ме не умет-
но сти, Бе о град, 6. јун – 31. јул 2017) – кри ти чар ка на де лу: Ана Па нић, 
исто ри чар ка умет но сти;

• Иван Пе тро вић Све је до бро (Га ле ри ја Арт гет, Kултурни цен тар Бе о-
гра да, 3–24. ав густ 2017) – кри ти ча ри на де лу: (1/2) Ве сна Ми ћо вић, про-
фе сор ка на Но вој ака де ми ји умет но сти, (2/2) Ана Бог да но вић, исто ри-
чар ка умет но сти;
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• спе ци ја ли зо ва на еми си ја – пред ста вља ње Га ле ри је Ре флек тор, чла но ви 
Удру же ња ви зу ел них умет ни ка Ужи ца: Ми лош Ву чи ће вић и Ма ри ја на 
Ћур чић, ко ји су ко ор ди на то ри про је ка та, и Де јан Kлемент, ко ор ди на тор 
Га ле ри је Ре флек тор. Кри ти чар ка на де лу: Ду ња Рман дић, исто ри чар ка 
умет но сти; 

• 18. Би је на ле умет но сти Про стор ни агенс (Пан че во, 26. мај – 17. јун 2018) 
– кри ти ча ри на де лу (1/4) Ма ри ја на Kоларић, исто ри чар ка умет но сти, 
(2/4) Сте ван Ву ко вић, те о ре ти чар умет но сти, (3/4) Сел ман Тр то вац, умет-
 ник, (4/4) Лав Мре но вић, исто ри чар умет но сти;

• 57. Ок то бар ски са лон Чу до ка ко фо ни је (Бе о град, 15. сеп тем бар – 28. 
ок то бар 2018) – кри ти ча ри на де лу: (1/5) Јер ко Де не гри, исто ри чар умет но-
 сти, (2/5) Не ла Тон ко вић, исто ри чар ка умет но сти, (3/5) Ни ко ла Шу и ца, 
исто ри чар умет но сти, (4/5) Ни на Ми ха љи нац, те о ре ти чар ка умет но сти, 
(5/5) Ви да Kнежевић, исто ри чар ка умет но сти;

• 29. Ме мо ри јал На де жде Пе тро вић Li mi ted (Умет нич ка га ле ри ја „На де жда 
Пе тро вић”, Ча чак, 29. сеп тем бар – 2. но вем бар 2018) – кри ти ча ри на де лу: 
(1/4) Ра до ња Ле по са вић, исто ри чар умет но сти, (2/4) Ма ја Ћи рић, исто ри-
чар ка умет но сти, (3/4) Мир ја на Бо ба Сто ја ди но вић, ви зу ел на умет ни ца, 
до бит ни ца на гра де 25. Ме мо ри ја ла На де жде Пе тро вић 2010, (4/4) Љу би ша 
Си мо вић, исто ри чар умет но сти.

ЛИТЕРАТУРА

Де спо тов ски, Го ран (ур.) (2018). Про дук ци ја СУ ЛУВ 2018. Но ви Сад: Са вез удру же ња 
ли ков них умет ни ка Вој во ди не.

Јан ков, Со ња (2016). Еду ка тив ни по тен ци јал Му зе ја са вре ме не умет но сти Вој во ди не. 
Ме то дич ки ви ди ци. (7): 47–63.

Па вло вић, Зо ран (1965). Кри за кри те ри ју ма и функ ци о нал но сти ли ков не кри ти ке. 
По ља: ме сеч ник за умет ност и кул ту ру. бр. 80: 3. 

Шу ва ко вић, Ми шко (2005). Пој мов ник су вре ме не умјет но сти, од ред ни ца „Кри ти ка”, 
За греб: Ho retzky и Гент: Vle es & Be ton.

ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОРИ

Cri ti ci ze This! – опис про јек та. <http://www.cri ti ci zet his.org /opis-pro jek ta/> 2. 12. 2018.
Де Ма те ри ја ли за ци ја умет но сти. <http://de ma te ri ja li za ci ja u met no sti.co m/o-na ma/> 

2. 12. 2018.
Раз го вор са Вен де лом Ва шта гом, Га ле ри ја Шок за дру ге. <https://sok za dru ga.com 

/2015/10/22/raz go vor-sa-ven de lom-vas ta gom/> 2. 12. 2018.
SE E cult.or g  – кри ти ка на де лу. <http://www.se e cult.or g /vest/kri ti ka-na-de lu> 2. 12. 2018.



68

SE E cult.or g  – о Удру же њу. <http://www.se e cult.or g /o-udru ze nju-gra da na-se e cul torg> 
2. 12. 2018. 

Су ди мац Сто ја но вић. <http://su di mac sto ja no vic.tum blr.com /> 2. 12. 2018.
Су пер ви зу ел на, ма га зин за са вре ме ну умет ност, ру бри ка Мо ни тор. <http://www.

su per vi zu el na.co m/ca te gory/mo ni tor/> 2. 12. 2018.
УЛУ ПУДС – на гра да „Па вле Ва сић”. <http://www.ulu puds.org .rs/Na gra de I Pri zna nja_ 

Pa vle_Va sic.ht m> 2. 12. 2018. 
Ча со пис Ли ков ни жи вот, отво ре ни по зив. <https://www.fa ce bo ok.co m/li kov ni.zi vot/> 

2. 12. 2018.

So nja Jan kov

CON TEM PO RARY VI SUAL ART CRI TI QUE IN SER BIA –  
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S u m m a r y

Тhe pa per brings se ve ral the o re tic ap pro ac hes to vi sual art cri ti que/re vi ew in clu ding 
tho se by Miš ko Šu va ko vić and Zo ran Pa vlo vić. Furt her no tes com ment the ab sen ce of 
cri ti que in print and web me dia, which is analysed on the ex cerpt form the press-clip ping 
ar chi ves of the Mu se um of Con tem po rary Art Voj vo di na in No vi Sad. As a re ac tion, se ve ral 
ar tists’ ini ti a ti ves to ok pla ce in 2014 in or der to re vi ta li se art cri ti que in Ser bia. In the 
cen tral part, the pa per brings two ca se stu di es. One is re la ted to the Por tal for Cul tu re of 
So uth-Ea stern Eu ro pe SE E cult.or g  which has an ex ter nal ap pro ach to cul tu ral events in 
the re gion. The se cond ca se study fo cu ses on the Union of As so ci a ti ons of Fi ne Ar tists 
of Voj vo di na which ini ti a ted the pro ject SU LUV Re vi ews in 2018. As such, it has in ter nal 
ap pro ach, cre a ting art cri ti qu es for the pro gram mes it or ga ni ses. In the con clu ding re marks, 
the aut hor sum ma ri ses why the se exam ples are good gu i de li nes for im pro ve ment of art 
cri ti que in Ser bia. 

Key words: art cri ti que, SE E cult.or g , SU LUV, con tem po rary art, vi sual art, fi ne art
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Бран ка Б. Кне же вић

ПО ЈА ВА ТУР СКЕ РЕ ЧИ ЧА ЛА ПИ  
У ЖИ ВО ПИ СУ РА МА ЋЕ

Са же так: У ра ду се ак ту е ли зу је по ја ва нео бич не тур ске ре чи ча ла пи у 
жи во пи су с кра ја 14. ве ка у Цр кви Све тог Ни ко ле у Ра ма ћи. До са да шњим ту-
ма че њи ма ети мо ло ги је и зна че ња ре чи, ко ја се по ја вљу је у окви ру пред ста ве 
Све ти Ни ко ла из ба вља мла дог Ва си ли ја из са ра цен ског роп ства, при до да та су и 
за па жа ња про и за шла из ис тра жи ва ња ру мун ског сла ви сте Јо а на Бог да на, ко ји 
је про у ча вао тур ци зме тзв. Бу гар ске хро ни ке, пи са не од 1296. до 1413. го ди не.

Кључ не ре чи: Ра ма ћа, тур ци зми, срп ски жи во пис, сред њи век, Све ти Ни-
ко ла.

На вр ши ло се по ла сто ле ћа од об ја вљи ва ња ве ћег ра да о цр кви у се лу 
Ра ма ћи у Збор ни ку за ли ков не умет но сти Ма ти це срп ске (Кне же вић 1968: 
121–171).1 По сво јим од ли ка ма, Ра ма ћа је свр ста на ме ђу спо ме ни ке мо рав ске 
шко ле.2 Нео бич на тур ска теч ча ла пи у жи во пи су ра маћ ког хра ма ја вља се у 
сце ни чу да Све тог Ни ко ле ко ји из ба вља мла дог Ва си ли ја из са ра цен ског роп-
ства (сл. 1). У јед ном тре нут ку, док је Ва си ли је по слу жи вао за сто лом еми ра 
и же ну, Све ти Ни ко ла се при ка зао еми ру, по ди гао Ва си ли ја и сме стио га иза 
се бе на ко ња, ка ко би га вра тио ро ди те љи ма. Емир, пре стра шен од по ја ве 
Све тог Ни ко ле, по ср нуо је и пао уна зад. Све ти те љу се обра тио са „оче ка лу-
ђе ре”, за кли њу ћи га Го спо дом Бо гом да га не уби је. Же на, пре пла ше на еми-
ро вим па дом, за ва пи ла је: „Ваи, Ваи, ча ла пи”, што зна чи: „Авај, Авај, прин че”. 
Иа ко су по ја ву тур ских ре чи у жи во пи су Ра ма ће раз ма тра ли струч ња ци за 

1 Том вре ме ну при па да и се ћа ње на дра гу и пле ме ни ту го спо ђу Ве ру Сто јић, ко ја је љу-
ба зно, у свој ству лек то ра, код сво је ку ће пре гле да ла мој ру ко пис ко ји сам до но си ла у де ло-
ви ма. Го спо ђу Сто јић до тле ни сам по зна ва ла, то тре ба ис та ћи. Из у зет ну пред у сре тљи вост 
по ка за ла је и уко ли ко је не за тек нем код ку ће. Оста вља ла ми је по ру ку: „Зво ни те код Иве”. 
Реч је о Иви Ан дри ћу. Ста но ва ли су вра та до вра та, а зна чај њи хо ве са рад ње по знат је у це лом 
све ту.

2 Јед ном при ли ком про фе сор Во ји слав Ђу рић упи тао ме је да ли знам ко је на пи сао 
пр ву мо но гра фи ју јед ног спо ме ни ка мо рав ске шко ле. Од го во ри ла сам да не знам. Про фе сор 
се на то на сме јао, из го во рио мо је име и до дао да је тај спо ме ник – Ра ма ћа.
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тур ски је зик, у прак си се по ка за ло да не ке ре чи ни су до вољ но ра зу мљи ве. 
Кра јем 19. сто ле ћа ру мун ски сла ви ста Јо ан Бог дан је у углед ном ча со пи су 
Ar chiv für Sla vische Phi lo lo gie3 ме ђу ру ко пи си ма ко ји су до шли из Пе чер ске 
ла вре у Ки јев ску ду хов ну ака де ми ју, иден ти фи ко вао тзв. Бу гар ску хро ни ку. 
До та да ни ко ме ни је ус пе ло да у рас ту ре ним оста ци ма от кри је бу гар ско 
пи смо (Бог дан 1891: 481, III. 490–500). То се до го ди ло нео че ки ва но, док је 
Бог дан про у ча вао ју жно сло вен ске из во ре нај ста ри јих мол дав ских и вла шких 
хро ни ча ра. На ђе ну хро ни ку на звао је бу гар ском, јер је сма трао да је на пи-
са на у Бу гар ској и да ју је на пи сао Бу га рин. По ње го вим ре чи ма, хро ни ка би 
се мо гла на зва ти исто ри јом Тур ске и бал кан ских на ро да, јер опи су је не са мо 
исто ри ју Бу гар ске из по след њег вре ме на ње не не за ви сно сти већ и оп шту 
исто ри ју Ори јен та 14. и 15. ве ка. Хро ни ка го во ри о на ди ру ћој тур ској мо ћи по-
чев од Осма на до Му ха ме да (Мех ме да) у раз до бљу од 1296. до 1413. го ди не, до 
сту па ња на пре сто Му ха ме да I. Хро ни чар ни је оста вио сво је име; ве ро ват но 
је при па дао др жав ној или цр кве ној хи је рар хи ји, а за исто ри ју хро ни ка има 
ве ли ки зна чај. 

У Бу гар ској хро ни ци тур ска реч ча ла пи по ми ње се на шест ме ста у ве зи 
са исто риј ским до га ђа ји ма. Са др жај хро ни ке (1296–1413) из ло жен је на бу гар-
ском (Бог дан 1891: 526–535). По том сле ди пре вод В. Ја ги ћа на ла тин ски за 
по тре бе за пад них исто ри ча ра (Бог дан 1891: 536–543).

Кон стан тин Ји ре чек, ба ве ћи се исто ри јом Бу гар ске, по ми ње Бу гар ску 
хро ни ку, где се Му ра тов син на зи ва „ве ли ки принц”, и до да је да је ис точ но-
тур ска ва ри јан та ре чи гла си ла ча ла би. На во ди и дру ге слич не при ме ре те 
ре чи, а Му ха мед (Мех мед) је про зван „Кју риш џи Че ле би” – го спо дар бо ра ца 
(Ире чек 1978: 401, 407, 409). По Ха ме ру, у јед ном тек сту реч Бог гла си: тан ри 
(Ха мер 1979: 63). Пре ма по да ци ма из ли те ра ту ре Та тја не Ста ро дуб цев, реч 
ча ла пи и њој слич не по сто је у Ма ке до ни ји у не ким спо ме ни ци ма из 14. и 15. 
ве ка (Ста ро дуб цев 2016: том 2, 215, са нап. 1004–1006). Што се ти че Ра ма ће, 
ау тор ка сма тра да су сли ке на ста ле при лич но по зно, јер је реч о тур ци зми ма, 
ко је жи во пи сац ни је до бро пре нео на сли ке. Нен си П. Шев чен ко је у сво јој 
књи зи о Све том Ни ко ли по гре шно спо ји ла ре до ве у ко ји ма има срп ских и 
тур ских ре чи, па је та ко чи тав са др жај нат пи са из гу био сми сао и зна чај. На-
гла си ла је да та кав нат пис ни је ниг де на шла и да је ве ро ват но на стао на ли цу 
ме ста (Шев чен ко 1983: 143, 146, 148). 

По ре чи ма Мар ка Шу и це, Ра ма ћа оста је за го нет ка зна чај на за на шу исто-
ри ју, а пи та ње ко је се на ме ће исто ри ча ри ма и исто ри ча ри ма умет но сти оста је 
и да ље отво ре но (Шу и ца 2000: 153).

3 За тим бро јем сам ду го и без у спе шно тра га ла све док др Ми ли на Ба ри шић ни је са-
зна ла да га по се ду је Би бли о те ка Ма ти це срп ске у Но вом Са ду. На то је Мар та Ти шма (Уред-
ни штво Збор ни ка Ма ти це срп ске за ли ков не умет но сти) по сре до ва ла код би бли о те ка р ке 
Та тја не Бо го је вић, до би ла тра же не стра ни це то га бро ја, фо то ко пи ра ла их и по сла ла на мо ју 
адре су. Сва кој уче сни ци у том по сре до ва њу ду бо ко сам за хвал на за ис кре ну при ја тељ ску 
по моћ ра ди сти ца ња но вих са зна ња.
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При лог 1. Све ти Ни ко ла из ба вља мла ди ћа из са ра цен ског роп ства, ко пи ја фре ске  
из Ра ма ће (Га ле ри ја фре са ка, Бе о град. Фо то: Ми о драг Мар ко вић).
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Bran ka B. Kne že vić

EMER GEN CE OF THE TUR KISH WORD ČA LA PI  
IN HI STO RI A CAL HE I R DOM OF RA MA ĆA 

S u m m a r y

This pa per ac tu a li zes the ap pe a ran ce of an unu sual Tur kish word ča la piin the hi sto ri cal 
he i r dom from the end of the 14th cen tury in the church of St. Ni ko la in Ra ma ća. To the 
pre vi o us in ter pre ta ti ons of the etymo logy and me a ning of the word, which ap pe ars in the 
de scrip tion of the St. Ni ko las’ re scu es of the young Va si lij from Sa ra cen’s sla very, new 
ob ser va ti ons from the re se arch of the Ro ma nian-Sla vic scho lar Joan Bog dan, who stu died 
the Tur kisms of the so cal led – Bul ga rian Chro nic les, writ ten from 1296. to 1413.

Key words: Ra ma ća, tur kisms, Ser bian ži vo pis, mid dle ages, St. Ni ko la.

Бран ка Б. Кне же вић
Са мо стал ни ис тра жи вач



УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

У ча со пи су Све ске Ма ти це срп ске из Се ри је умет но сти об ја вљу ју се 
ори ги нал ни на уч ни ра до ви, кри ти ке, при ка зи и гра ђа из обла сти уметности. 
Ра до ви се об ја вљу ју на срп ском је зи ку ћи ри лич но или на не ком од свет ских 
је зи ка (ен гле ском, ру ском и сл.). До ста вља ју се од штам па ни или у елек трон-
ском об ли ку (на це деу или имеј лом) нај ка сни је до 1. сеп тем бра за те ку ће 
го ди ште на адре су уред ни штва:

Ма ти ца срп ска
Ма ти це срп ске 1
21000 Но ви Сад
Уред ни штво Све са ка Ма ти це срп ске – се ри ја умет но сти
Имејл:jtr bo je vic @ma ti ca srp ska.org .rs

Уз рад је по треб но до ста ви ти основ не по дат ке о ау то ру (ти ту лу и на уч но 
зва ње, на зив и адре су ин сти ту ци је у ко јој је ан га жо ван, елек трон ску адре су 
и број те ле фо на).

Да би био об ја вљен у ча со пи су, рад мо ра до би ти по зи тив ну оце ну ре цен-
за на та. Ако је чла нак био из ло жен на ску пу, у ви ду усме ног са оп ште ња, по-
да так о то ме тре ба на ве сти у по себ ној на по ме ни. Рад ко ји је већ об ја вљен у 
не ком ча со пи су не мо же по но во би ти штам пан.

Уз по ме ну то рад мо ра за до во љи ти и фор мал не кри те ри је та ко што ће 
тех нич ки би ти уре ђен пре ма пра ви ли ма при пре ме ру ко пи са за штам пу, ускла-
ђе ним с Ак том о уре ђи ва њу на уч них ча со пи са. Рад мо ра оба ве зно има ти 
сле де ће еле мен те: име и пре зи ме ау то ра, на слов, са же так, кључ не ре чи, 
основ ни текст, спи сак ко ри шће не и ци ти ра не ли те ра ту ре и из во ра, ре зи ме 
на стра ном је зи ку и по дат ке о ау то ру. 

Текст тре ба фор ма ти ра ти на сле де ћи на чин: 
а) ко ри сти ти уо би ча је ни фонт (Ti mes New Ro man), уко ли ко се упо тре бе 

дру ги фон то ви, по треб но их је по себ но по сла ти;
б) фор мат А4, гор ња и до ња мар ги на 2 цм, ле ва и де сна мар ги на 3 цм; 
в) раз мак 1.
Име и пре зи ме ау то ра на во ди се из над на сло ва уз ле ву мар ги ну (ве ли чи-

на сло ва 12 pt). На слов ра да да је се вер за лом (12 pt), цен три ра но. У фу сно ти 
ве за ној за на слов ра да по треб но је на ве сти на зив и број про јек та у окви ру 

73



ко јег је ис тра жи ва ње на ста ло. Са же так и кључ не ре чи сме сти ти ис под на сло-
ва (на је зи ку основ ног тек ста, ве ли чи на сло ва 10 pt, ле ва мар ги на уву че на 1 цм 
у од но су на основ ни текст и пр ви ред уву чен 1 цм). У са жет ку, ко ји би тре ба-
ло да има из ме ђу 100 и 250 ре чи, украт ко пред ста ви ти пред мет ис тра жи ва ња, 
циљ, ме то де и ре зул та те. Кључ них ре чи не би тре ба ло да бу де ви ше од 10. 
При мер: 

Наташа Половина

МОТИВ ПУСТИЊЕЉУБИВЕ ГРЛИЦЕ У ДЕЛИМА  
СРЕДЊОВЕКОВНЕ КЊИЖЕВНОСТИ 

Сажетак. У овом раду се посматра ...
Кључне речи: стара српска књижевност, мотив птице...

Основни текст

Основни текст треба да буде структуриран на следећи начин: у уводном 
делу треба представити проблем, уз осврт на релевантну литературу, те 
описати методе и циљеве истраживања; након анализе, у закључку, указати 
на најважније резултате. Величина слова у основном тексту јесте 12 pt, а 
први ред је увучен 1 цм. Наслови већих целина у раду који их садржи наводе 
се болдом (уз нумерацију) и центрирано, док се наслови мањих целина, уну-
тар поглавља, дају обичним слогом. Ове поднаслове, уколико се наводе један 
испод другог, потребно је одвојити једним празним редом, а такође се праз-
ним редом одвајају и од основног текста.

1. Увод

2. Роман без романа ‒ лектира као подстицај за јунака

3. Закључак

или

1. Увод

1.1. Човек који је изгубио прошлост

Примери у тексту, као и називи књижевних, научних и других дела на-
воде се курзивом. При истицању значења речи користе се полунаводници [‘’], 
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а цитати се стављају под наводнике [„”]. Уколико се из неког дела преузимају 
већи одломци, онда се они дају обичним слогом, ван основног текста, из-
двојени у посебне пасусе (величина слова 10 pt) и увучени 1 цм у односу на 
основни текст. Први ред увући, такође, 1 цм. 

Пошто свештеник постаје Романов старатељ, он страст према Видако-
ви ћевим романима преноси и на Романа:

„Све романе, гди год је наћи могао, доносио је свом љубимом питомцу, 
читаше му и слађаше му да је ту најбоље за човека увеселеније и Роман, 
ионако склоњен на то, тако се заљуби у читање романтически књига да се 
ни у време ручка од њи није раставити могао...” (Поповић 1998: 24). 

При цитирању извори се наводе у загради и интегришу у основни текст, 
и то на следећи начин:

а) упућивање на одређену студију у целини: (Васић 1998);
б) упућивање на одређену страну студије: (Васић 1998: 80);
в) упућивање на одређено издање исте студије: (Радовановић 19862: 66);
г) упућивање на одређене студије из године у којој их има више од истог 

ауто ра: (Бугарски 1986а: 55), (Бугарски 1986б: 110);
д) упућивање на ауторе са истим презименом: (Ивић, П. 1998: 124), (Ивић, 

М. 1970: 51);
ђ) хронолошким редом се наводе студије истог аутора на које се у тексту 

позивамо: (Halle 1959; 1962).
У фуснотама се дају само коментари аутора и додатна објашњења која 

би евентуално оптеретила основни текст; фусноте се не користе за навођење 
литературе.

Литература се даје иза основног текста азбучним или абецедним редом 
у зависности од писма рада који се приређује за штампу: наслов центриран, 
верзалом, величина слова 11 pt, спационирано 2 pt (Л И Т Е РА Т У РА). 
Уколико се референце наводе на оба писма, потребно их је одвојити: најпре 
навести радове на ћирилици, а потом на латиници. Литературу навести на 
следећи начин:

а) књигу 
Вучковић, Радован (2000). Српска авангардна проза. Београд: Откровење.

б) чланак у часопису
Васић, Вера (1996). Лингвистички аспекти субординације агенса проагентивног 

типа у Вуковом преводу Новог завета. Зборник Матице српске за књижевност 
и језик. XLIV/ 1–3: 93–104.

в) библиографску јединицу с више аутора
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Кулишић, Шпиро, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић (1998). Српски митолошки 
речник. Београд: Етнографски институт САНУ – Интерпринт.

г) зборник радова
Лејкоф, Џорџ и Марк Џонсон (2014). О појмовној метафори. У: Језик и сазнање. 

Хрестоматија из когнитивне лингвистике (ур. К. Расулић, Д. Кликовац). Бео-
град: Филолошки факултет. 273‒305.

ђ) речник
РМС: Речник српскохрватскога књижевног језика, I–III. Нови Сад – Загреб: Матица 

српска – Матица хрватска, 1967–1969. IV–VI, Нови Сад: Матица српска, 1971–1976.

РСАНУ: Речник српскохрватског књижевног и народног језика. I–. Београд: САНУ, 
Институт за српски језик САНУ, 1959–.

е) публикацију доступну онлајн
Velt man, K. H. Augmented Books, Кnowledge and Culture. <http://www.isoc.org/inet2000/ 

cdproceedings/6d/6d.> 02.02.2002.

После литературе дати резиме и кључне речи на неком од страних језика 
(величина слова 10 pt), по следећем моделу:

Gordana Štasni

SUFFIXAL SYNONYMY IN CONTEMPORARY SERBIAN

S u m m a r y

The main subject of this work is suffixal synonymy as a form of derivational 
synonymy...

Key words: suffixal synonymy, Contemporary Serbian... 

Подаци о аутору на крају целог текста (величина слова 11 pt) треба да 
садрже следеће елементе: назив институције у којој је аутор запослен или 
ангажован и електронску адресу.
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