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Са же так: У овом рзго во ру На та ша Бо го је вић 
у сво јим оп шир ним и за ни мљи вим од го во ри-
ма нај пре  опи су је са вре ме ну му зич ку сце ну у 
Аме ри ци, по себ но у Чи ка гу где жи ви и ра ди. 
У пр вом де лу раз го во ра ак це нат је ста вљен на 
по ре ђе ње из ме ђу си сте ма му зич ког шко ло-
ва ња на уни вер зи те ти ма у Аме ри ци и Ср би-
ји. У дру гом де лу Наташа Богојевић го во ри 
о са вре ме ним аме рич ким ком по зи то ри ма 
кри тич ки се освр ћу ћи на оне ко ји ком по ну-
ју са мо филм ску му зи ку. Та ко ђе ука зу је да је 
ми ни ма ли стич ка стру ја у Аме ри ци још увек 
до ми нант на. У да љем то ку раз го во ра она об ја-
шња ва ка ко је на кон де се то го ди шње па у зе у 
ком по но ва њу по че ла да тра га за но вим зву ча-
њи ма и до шла на иде ју да спо ји еле мен те срп-
ске фол клор не му зи ке (ужич ко ко ло, ба ја ли це, 
пе ва ње на ри ка ча) са јед но став но шћу аме рич-
ког ми ни ма ли зма, де таљ но об ја шња ва ју ћи тај 
по сту пак на при ме ру  мул ти ме ди јал ног де ла 
Ба ја ли ца и кла вир ске ком по зи ци је Ко ло. Та 
осо бе на син те за уоб ли чи ла је, ка ко ис ти че, 
ње ну му зич ку пое ти ку.

Кључ не ре чи: аме рич ки ми ни ма ли зам, ужич-
ко ко ло, ба ја ли це, шкот ска фол клор на пе сма, 
На та ша Бо го је вић 

Ка да сте оти шли из Ср би је и ко ји су Вас раз ло зи на то 
на ве ли?

Ја сам оти шла у Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве пре тач но 
18 го ди на,1 а раз лог је био пот пу но лич не при ро де, јер се 
та да ро ди ла мо ја кћер ка, ов де, у Бе о гра ду. Би ло је стра-
шно, та да, 1995. у по ро ди ли шту, ужа сни усло ви, за и ста 
ни је би ло ни че га... Та да сам по же ле ла да мо је де те не од ра-
ста у та квом окру же њу. То је би ло тач но по сле Олу је, има-
ла сам 29 го ди на. По што је у пи та њу би ла од лу ка лич не, а 
не про фе си о нал не при ро де, оти шла сам без не ког пла на 
– ни сам зна ла да ли ћу оста ти та мо го ди ну да на, или пет 
го ди на, а по го то во ни сам оче ки ва ла да ћу оста ти за у век. 
Али, ка да се на ђе те у но вој сре ди ни, по чи ње не што дру-
га чи је да се гра ди... Мој та да шњи су пруг је био аме рич ки 
др жа вља нин срп ског по ре кла, та ко да ни сам има ла про-
блем са па пи ри ма.

• По што сам и са ма би ла у слич ној си ту а ци ји, оти шла 
сам у Ве ли ку Бри та ни ју ка да сам има ла 31 го ди ну, са му жем 
и ма лим де те том, знам и са ма ко ли ко је то би ла те шка 
од лу ка – тре ба ло је на пу сти ти по сао, на пу сти ти све што 
сте до та да гра ди ли у овој зе мљи, до ка за ти се на пот пу но 
но вом те ре ну.

Ја сам до не кле по гре ши ла у про це ни. На и ме, ја сам пу но 
пу то ва ла по Евро пи, али ни сам ни кад би ла у Аме ри ци и 
ми сли ла сам: Аме ри ка је, ве ро ват но, иста као би ло ко ја 
за пад на зе мља. Али – ни је. Тек кад сам до шла та мо схва-
ти ла сам да је све дру га чи је; ни бо ље, ни го ре, са мо дру-
га чи је... стил жи во та, на чин раз ми шља ња, све. Ми Ср би 
смо ве ли ки емо тив ци, док је код њих све праг ма тич но и 
ра ци о нал но. Од мах вас пи та ју: ко ји су Ва ши ци ље ви за 
сле де ћих пет го ди на, за сле де ћих де сет го ди на. Kод њих је 
све ис пла ни ра но, не ма спон та но сти. С дру ге стра не, ми не 
во ли мо да раз ми шља мо на тај на чин – то нас не ка ко ви ше 
при бли жа ва смр ти, кад је све све сно и из ве сно. 

• Мо жда Вам је би ло уто ли ко те же што сте у Ср би ји већ 
има ли из гра ђен ре но ме. Чи та ва Ва ша ге не ра ци ја (слика бр. 
1), оку пље на у не фор мал ну гру пу Се дам ве ли чан стве них,2 
зна чај но је ути ца ла на срп ску му зич ку и, уоп ште, кул тур-
ну сце ну осам де се тих. 

Од мах по до ла ску у Аме ри ку би ло ми је ја сно да мо рам 
да се сна ла зим. Нај пре сам же ле ла да на ста вим обра зо ва-
ње. Ме ђу тим, пост ди плом ске сту ди је у Аме ри ци су ве о ма 
ску пе, а не ну де ни ка кву пер спек ти ву. Ду го ни сам мо гла 
да схва тим да, на при мер, глум ци у по зо ри шту има ју дру-
ги по сао пре ко да на – ре ци мо, ра де као кел не ри – а он да 
уве че игра ју у по зо ри шту. Ни ко ко се ба ви умет но шћу 
не при ма пла ту за то... И он да, ка да ја ка жем да се ба вим 
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би ло мо гу ће. Пре све га, ја се ни ка да ни сам 
сло жи ла са њи хо вом есте ти ком му зи ке. 
На свим аме рич ким уни вер зи те ти ма још 
увек вла да се ри ја ли зам... 

• Слич но је и у Ве ли кој Бри та ни ји, ма да 
у ма њој ме ри, али и та мо се још увек при-
ме њу је „ака дем ски се ри ја ли зам“ као основ-
ни на чин об у ча ва ња мла дих ком по зи то-
ра...

У Аме ри ци је то баш на гла ше но. Та ко 
да сам ја од са мог по чет ка би ла ока рак-
те ри са на као дру га чи ја. Ево при ме ра: ја 
ра дим на Уни вер зи те ту De Pa ul у Чи ка гу 
и јед ном го ди шње ор га ни зу је мо тра ди-
ци о нал ни кон церт но ве му зи ке. И, ко ли-
ко год да је ком по зи то ра за сту пље но, сва 
де ла ко ја се на ђу на про гра му зву че слич-
но. Чим се по ја ви не што што ни је на лик 
то ме, на и ла зи на от пор. На рав но, ни ко 
не ће то ди рект но да вам ка же, али то се 
ја ко осе ћа. С дру ге стра не, из ван уни вер-
зи те та по сто ји све оста ло, сви жан ро ви 
му зи ке, са вре ме на сце на је не ве ро ват но 
раз у ђе на; и, на рав но, све се огле да кроз 
но вац. Аме ри кан ци су „уве зли“ из Евро пе 
ком по зи то ре и ди ри ген те: већ спо ме ну ти 

му зи ком, сви ме пи та ју: „Али, ко ји је твој днев ни по сао?“ 
(What’s your day job?) Под ра зу ме ва се да је ба вље ње умет-
но шћу не ка кав хо би, а не ства ран по сао, од ко јег се пла ћа ју 
ра чу ни. 

• По што сте Ви оти шли у Аме ри ку без пе то го ди шњег 
пла на, шта је пре ваг ну ло да ево већ 18 го ди на жи ви те 
та мо?

Пр вен стве но сам ми сли ла на сво ју де цу – до пао ми се 
аме рич ки си стем здрав стве ног оси гу ра ња, обра зов ни 
си стем, чи ни ло ми се да мла ди има ју бо љу пер спек ти ву. 

• Ре кли сте да ни сте би ли при пре мље ни на оно што Вас 
че ка у Аме ри ци, у про фе си о нал ном сми слу. Да ли мо же те 
да нам су ми ра те украт ко по че му се са вре ме на му зич ка 
сце на, на чин шко ло ва ња ком по зи то ра, по ло жај и ста тус 
про фе си је ком по зи то ра, раз ли ку је – кон крет но у Чи ка гу, а 
за тим и у остат ку Аме ри ке – у од но су на Евро пу, од но сно, 
Ср би ју?

То је ве о ма сло же но пи та ње. Кре ни мо од угле да и ста ту-
са, не знам ка ко то да са гле дам. Се ћам се кад сам упо зна ла 
Пје ра Бу ле за, на фе сти ва лу у не ком ма лом фран цу ском 
ме ста шце ту, та ко ре ћи се лу. По сле кон цер та смо сви ишли 
на ве че ру, ту у се лу. Сви су га пре по зна ли у том ре сто ра-
ну, ма да је он био ком по зи тор са вре ме не му зи ке и ди ри-
гент. Ме ни је то би ло фа сци нант но. У Аме ри ци то не би 

Слика бр. 1 – Наташа Богојевић, Игор Гостушки, Исидора Жебељан, Ана Михајловић (први ред, 
слева на десно), Срђан Јаћимовић и Огњен Богдановић (други ред, слева на десно) – чланови 
групе Седам величанствених
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Сла жем се. По ред то га, у Аме ри ци не по сто је му зич ке 
шко ле као код нас. Они има ју је дан пут не дељ но по по ла 
са та не ког ин стру мен та ако пла те. Та ко да ја др жим ча со ве 
ин стру мен тал не на ста ве, кла ви ра. То је ла ко да се ре ги-
стру је као са мо стал на де лат ност, то ме ни пла ћа ра чу не, 
ма да не мам ам би ци ју да пра вим од то га пра ву му зич ку 
шко лу. Сви ти уче ни ци, сту ден ти ко ји уче кла вир код ме не, 
си гур но ће на у чи ти да сви ра ју, али ко зна да ли ће ика да 
ко ри сти ти то зна ње. По себ на је при ча то што сва ко ко је 
иоле при у чен мо же да др жи на ста ву кла ви ра или не ког 
дру гог ин стру мен та – ни ко вам не тра жи ди пло му. 

• Слич но је и у Ве ли кој Бри та ни ји – ни та мо не ма му зич-
ких шко ла, већ уче ни ци кроз шко ле оп штег ти па стек-
ну и не ко му зич ко обра зо ва ње. С дру ге стра не, они не гу ју 
тра ди ци ју ама тер ског му зи ци ра ња на кућ ном ни воу, или 
у шко ли, али то је да ле ко од ни воа ко ји се оче ку је у Ср би ји 
да би не ко уоп ште по ло жио при јем ни ис пит за му зич ку 
ака де ми ју.

У Аме ри ци, ре ци мо, сва ка шко ла има ор ке стар, са свим 
ин стру мен ти ма. Мо ја де ца су сви ра ла по не ко ли ко ин стру-
ме на та у ор ке стру, и ја до ђем на кон церт и не мо гу да слу-
шам ко ли ко су сви фалш! А же на ко ја се ди по ред ме не 
сви ра пр ву ви о ли ну у чи ка шкој Lyric Ope ra, да кле про-
фе си о нал ни је му зи чар, и ка же: „Јао, што су слат ки, баш 
је то ле по!“ Она има дру га чи ји од нос пре ма то ме: ва жно 
је да сви ра ју, да ве жба ју, да иду на про бе, па ма кар и фал-
ши ра ли. То су те раз ли ке у по гле ду на свет о ко ји ма сам 
го во ри ла. 

• Са ко јим ци љем сту ден ти у Аме ри ци упи су ју сту ди-
је му зи ке? Да ли сви же ле да се про фе си о нал но ба ве му зи-
ком?

Сва ка ко да же ле да се ба ве му зи ком чим су то упи са ли и 
пла ти ли шко ла ри ну. Али, си стем шко ло ва ња је дру га чи ји 
не го код нас. Основ не сту ди је тра ју че ти ри го ди не, за тим 
се упи су ју пост ди плом ске и тек та да се опре де љу ју да ли 
же ле да се ба ве ком по зи ци јом, или да бу ду ин стру мен та-
ли сти, или те о ре ти ча ри... Ни је тај си стем мно го ло ши ји од 
на шег, осим што ми има мо огром ну пред ност, јер учи мо 
сол фе ђо кроз чи та ву ни жу и сред њу му зич ку шко лу. Они 
то не ма ју, и он да кад упи шу фа кул тет не мо гу ни та ко ла ко 
да ис тре ни ра ју слух, ко ји ми тре ни ра мо од ма лих но гу. 
Ме ђу тим, сви во ле да се ба ве му зи ком, сва ко се ло има свој 
ор ке стар, сва ки еснаф... на при мер, има те ама тер ски ор ке-
стар адво ка та, где ти љу ди ра де чи тав дан, а он да уве че 
има ју про бе и кон цер те. 

У Аме ри ци, ме ђу тим, кон церт ни жи вот ни је ор га ни зо-
ван та ко да се на кон цер ту по ја ве кри ти ча ри, да се об ја ви 
кри ти ка, да до ђе не ко то да сни ми за те ле ви зи ју. По ред 
то га, за све ове кон цер те на уни вер зи те ту, не пла ћа ју се 
ни ка кве аутор ске на кна де, све је на до бро вољ ној ба зи. 
На рав но, ја во лим да ми се из во де де ла и да ор га ни зу јем 
кон цер те, али да би се то де си ло, мо рам да от ка жем ча со-
ве ко ји ми до но се но вац, да при су ству јем про ба ма, да за 
то вре ме ор га ни зу јем беј би си тер ку, јер не ма ко да ми чу ва 
де цу, и да кле то ли ко нов ца мо рам да уло жим да бих до би-
ла не ку сво ју ду хов ну са тис фак ци ју – а ни ка кав при ход од 
то га не оства ру јем. 

Бу лез је го ди на ма био ди ри гент и стал-
ни ком по зи тор Чи ка шког сим фо ниј ског 
ор ке стра, са да је то Ри кар до Му ти, ко ји 
ни је ком по зи тор, али је сте део те европ-
ске се ри ја ли стич ке ели те. Опет, и да ље је 
ве о ма ја ка ми ни ма ли стич ка стру ја, као и 
екс пе ри мен тал на стру ја, то га је у Аме ри-
ци од у век би ло. 

Ја ра дим на уни вер зи те ту по уго во ру и 
по не кад до би јем да пре да јем ком по зи ци ју. 
Не ко ли ко пу та ми је де кан скре нуо па жњу 
да сту ден ти ма да јем пре ви ше сло бо де – 
јер, на вод но, то су мла де лич но сти и не 
мо гу они у том пе ри о ду свог жи во та да се 
умет нич ки ис ка зу ју, не го мо ра ју да на у-
че „ка ко тре ба да се ком по ну је“, мо ра ју да 
на у че „пра ви ла“... И он да сам се ја бо ри-
ла за њи хо ву сло бо ду, што ми ни је баш 
до не ло не ке по е не код де ка на. То ствар но 
ни је ла ко. Да не го во рим о по ли ти ци ко ја 
по сто ји на сва ком уни вер зи те ту...

• Ве ро ват но за ви си и од про фе со ра око 
ко јих се гру пи шу аси стен ти и сту ден ти – 
на сва ком фа кул те ту, две-три лич но сти 
прак тич но усме ра ва ју ка ко ће сви оста ли 
пи са ти...

Да, ре ци мо на Uni ver sity of Chi ca go је 
на ста ва ма ло ли бе рал ни ја... али, ге не рал-
но, у Чи ка гу осе ћам не до ста так ства ра-
лач ке сло бо де, док ре ци мо у Њу јор ку не. 
А да не спо ми њем Лос Ан ђе лес, та мо је 
до ми нант на ин ду стри ја за ба ве.

• У Ве ли кој Бри та ни ји дру гу крај ност, у 
од но су на се ри ја ли сте, пред ста вља ју про-
фе со ри на уни вер зи те ти ма ко ји сту ден-
ти ма не да ју ни ка кав „кла си чан“ за нат 
у ру ке, те свр ше ни сту ден ти не зна ју 
да ор ке стри ра ју, не зна ју хар мо ни ју, већ 
ис кљу чи во ра де елек тро ни ку. 

Слич но је и у Аме ри ци. Они ку пе софт-
вер ко ји си му ли ра ин стру мен те и ми сле 
да од мах све зна ју. Ве о ма че сто ко ри сте 
екс тре ме ре ги ста ра ко ји не по сто је на 
кон вен ци о нал ним ин стру мен ти ма. А 
кад им ка жем да то не по сто ји на ре ал-
ним ин стру мен ти ма, на љу те се. Та ко су 
вас пи та ни, не ма оног по што ва ња пре ма 
про фе со ру као не ком ко је ма ло ста ри ји и 
ма ло ви ше зна. 

• Ре кла бих да су уни вер зи те ти у Аме-
ри ци и Бри та ни ји пре вас ход но пре тво-
ре ни у услу жне сер ви се: сту дент пла ти 
од ре ђе ни но вац, по сле не ког вре ме на до би је 
же ље ну ди пло му, и то је то. Због то га је и 
про фе сор све ден на ни во услу жног рад ни ка 
ко ји им олак ша ва да до ђу до тог ци ља. 
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одр жа ва ју кон цер ти но ве му зи ке ко ји ма 
он ру ко во ди, а он је ујед но и глав ни ком-
по зи тор, увек се не што ње го во из ве де. И 
да ље ра ди на уни вер зи те ту јер то во ли, 
али це ла ње го ва пла та иде на до на ци је за 
сти пен ди је сту де на та, јер он и сва ње го ва 
де ца до кра ја жи во та ви ше не мо ра ју да 
ра де ни ти да бри ну о нов цу. А то је са мо 
је дан од број них при ме ра ка ко се та мо 
успе ва.

Има пу но ан сам ба ла за но ву му зи ку, 
пу но кон це ра та се ор га ни зу је на уни вер-
зи те ти ма или у цр ква ма ко је функ ци о ни-
шу и као кон церт ни про сто ри, и све је то 
див но и кра сно – али од то га не мо же да 
се жи ви. Сви то ра де ус пут, по ред не че-
га што ина че ра де и што им до но си при-
ход. И шта год се из ве де има ста тус као 
да је из ве де но на три би ни. По сто ји лич ни 
до жи вљај и лич на оце на да ли је не што 
до бро или ло ше, али не по сто ји ин сти ту-
ци о нал на кри ти ка, све мо же да про ђе.

• Да ли је да нас у Аме ри ци мо гу ће по ста-
ти Џон Адамс? Или Ма ри на Абра мо вић? 
Шта је по треб но?

Не по сто ји ре цепт. То је ствар сре ће, 
до брог сти ца ја окол но сти, би ти у пра-
вом тре нут ку на пра вом ме сту и да не ко 
то пре по зна. На рав но, ква ли тет је би тан, 
али ни је пре су дан, јер и мно ги дру ги има-
ју ква ли тет, али ни кад не до би ју шан су. 

• Да ли не ко у Аме ри ци, осим про сла вље них ком по зи то-
ра по пут Џо на Адам са или Фи ли па Гла са, мо же да жи ви 
са мо од ком по но ва ња? И да ли има мла ђих ком по зи то ра 
ко ји има ју исти ста тус као ова „ста ра гар да“ ми ни ма-
ли зма?

Да, Џон Адамс мо же, Аго ста Рид То мас, да ли Ви зна те ко 
је она? Рет ко ко у Евро пи зна, а она у Аме ри ци има фан та-
стич ну ка ри је ру... Што се ти че мла ђих, ево сад по ку ша вам 
да се се тим ко би то мо гао да бу де... Ни ко Му ли и још не ко-
ли ци на ком по зи то ра ко ји су се по ве за ли са овим ве ћим 
име ни ма... Има ја ко мно го ком по зи то ра, и ја ту не ви дим 
ни ка кав за јед нич ки име ни тељ, ни ти по себ ну есте ти ку, већ 
сви има ју порт фо лио-ка ри је ре, и све се сво ди на то ко ко га 
по зна је и ко је ода кле до шао. По сто ји мно го ка те го ри ја 
ком по зи то ра, и му зи ча ра уоп ште, ре ци мо ком по зи то ри 
филм ске му зи ке су по себ на ка те го ри ја... По сто је так ми че-
ња, по руџ би не, сти пен ди је за ком по зи то ре, али на све му 
то ме мо ра мно го да се ра ди, од у зи ма пу но вре ме на. Ни ко 
не ће да вас ци ма за ра ме, већ мо ра те са ми да се по тру ди те 
да обез бе ди те по руџ би не. А кон ку рен ци ја је огром на, јер 
да нас сва ко ко ку пи софт вер мо же да ком по ну је. 

• И вр ло је те шко ус по ста ви ти кри те ри ју ме шта је од 
све те хи пер про дук ци је до бро, а шта ло ше...

То је прак тич но не мо гу ће. Ево, ре ци мо, про фе сор ди ри-
го ва ња ко ји ра ди на мом фа кул те ту, Клиф Кол нот, до био 
је по руџ би ну да ра ди ре кла му за Ко ка ко лу, на осно ву не ке 
пре по ру ке, и за не ко ли ко го ди на је по стао мул ти ми ли-
о нер. А ни ка да ни је учио ком по но ва ње! Елем, про фе сор 
Кол нот је ку пио је дан сег мент Чи ка шког сим фо ниј ског 
ор ке стра ко ји је на звао Њу Мју зик Чи ка го, и ту се са да 
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вр ло бр зо сам са вла да ла Si be li us, пре то га Fi na le, па Lo gic 
Pro. До ста сам ко ри сти ла софт вер ка да сам ра ди ла му зи-
ку за по зо ри ште и филм, али то је тек по себ на при ча. У 
Ср би ји се фил мом и по зо ри штем ба ве љу ди ко ји су се за 
то шко ло ва ли, док у Аме ри ци то мо же да ра ди бу квал но 
сва ко ко са ку пи но вац. То су не за ви сне про дук ци је ко је се 
ра де без про фи та, ве ћи на тих фил мо ва ни кад не иза ђе на 
све тло да на. 

• Шта Вас је на ве ло да се вра ти те ком по но ва њу? 

Не знам. Али ми слим да је ова па у за од де се так го ди-
на би ла до бра, јер се ја са да за и ста осе ћам осло бо ђе ном. 
Чак су кри ти ча ри при ме ти ли, ка да су ми се ов де из во ди ле 
две ком по зи ци је на БЕ МУС-у, да су пот пу но раз ли чи те, у 
стил ском и сва ком дру гом сми слу, од мо јих ра ни јих де ла. 
Што се ти че ре ви зи је ста рих де ла, мно га од њих су по сто ја-
ла са мо у ру ко пи су, или су са чу ва на на не ким фо то ко пи ја-
ма... Ка да сам од лу чи ла да их уне сем у Si be li us, уви де ла сам 
да бих не ке ства ри мо гла и да пре ра дим. С дру ге стра не, 
Ora to rio ко ји је ори ги нал но био на пи сан као Му зи ка за сто 
но та, за New York Mi ni a tu rist En sem ble, био је мој to ur de 
for ce, ка ко на пра ви ти чи тав ора то ри јум, са на ра то ром, са 
све га сто но та. Али, ни сам би ла са свим за до вољ на, фа ли ло 
ми је још не ко ли ко но та, па сам га пре ра ди ла за бе о град ску 
Три би ну ком по зи то ра, та ко да са да има око сто два де сет 
но та! 

• Шта Вас са да ин спи ри ше? Су де ћи по на зи ви ма но вих 
де ла – Ба ја ли ца, Ко ло и слич но, из гле да да је то са да срп ски 
фол клор или ми то ло ги ја. 

Му зи ка Џо на Адам са је фи но упа ко ва на, 
пост ми ни ма ли стич ка, у за нат ском сми-
слу то је ве о ма ла ко да се ра ди. Ре ци мо, 
кад смо већ код ми ни ма ли ста, Стив Рајш 
је мно го за ни мљи ви ји од ње га. Или ре ци-
мо Ар во Парт, он је по ме ни је дан од рет-
ких са вре ме них ком по зи то ра ко ји има 
ори ги на лан стил. 

• Гле да ју ћи Ваш спи сак ком по зи ци ја, 
уоча ва се пе ри од од око де сет го ди на „кре-
а тив ног ћу та ња“. Мно ги ком по зи то ри 
су има ли та кве кри зе – Бе то вен, па већ 
спо ме ну ти Ар во Парт, на ша Љу би ца 
Ма рић... Ко ји су би ли раз ло зи за ову па у зу 
у Ва шем ства ра ла штву?

Ни сам има ла кла вир... ни ти ин те ре со-
ва ња за ком по но ва ње, с об зи ром на сву 
ову опи са ну си ту а ци ју, ко ја ни је би ла 
ни ма ло сти му ла тив на. Би ла је то и мо ја 
ре ак ци ја на тра у му, на пре се ље ње у Аме-
ри ку. Иста при ча је и са Ог ње ном Бог да-
но ви ћем, ко ји ду го жи ви у Лон до ну. Ка да 
је не дав но до био по руџ би ну да пи ше за 
хар фу и гу дач ки ор ке стар, схва тио је да 
је он ве ро ват но је ди ни пре о ста ли ком по-
зи тор ко ји пи ше ру ком! Ја сам му ре кла: 
„Ни си, ево и Вла сти мир Трај ко вић и да ље 
пи ше ру ком“. Док сам се ја, ре ци мо, још у 
мла ђим да ни ма до ста ба ви ла елек тро ни-
ком, и ка да сам се вра ти ла ком по но ва њу 
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Ком по зи ци ја је на ста ла 2007. го ди не, 
ка да је мул ти/ин стру мен та ли ста Де ме-
три јус Спа не ас из Бо сто на поже лео да 
сви ра ова кву ком по зи ци ју на сво јој јед-
но го ди шњој евро а зи ја кој тур не ји. Но ва 
вер зи ја ком по зи ци је на пи са на је 2008. 
го ди не за ка мер ни ор ке стар уз по сто је ћу 
елек тро ни ку и филм.

• А Ко ло?

Ком по зи ци ја Ко ло је на ста ла као по руџ-
би на го спо ди на До нал да Кеј си ја Џу ни о-
ра, де ка на Уни вер зи те та De Paul у Чи ка гу 
по во дом про сла ве 75. ро ђен да на чу ве ног 
ком по зи то ра Бер нар да Ренд са. Де ло је 
пре ми јер но из ве де но у све ча ној са ли овог 
Уни вер зи те та 27. фе бру а ра 2009. го ди не. 

Бу ду ћи да је реч о про сла ви „по зај ми ла“ 
сам рас по ло же ње ве се ле срп ске ме ло ди је 
ужич ког ко ла (пример бр. 3). На и ме, сма-
тра се да је ко ло као на род на игра је дан од 
нај ста ри јих об ли ка срп ске тра ди ци о нал не 
пле сне кул ту ре у ко ме је ис так ну та по тре-
ба за из ра жа ва њем за јед ништва. Због сво је 
јед но став но сти ко ло је ве о ма рас про стра-
ње но, али нај че шће се игра на про сла ва ма, 
свад ба ма и дру гим при год ним ве се лим 
оку пља њи ма. На зив ко ло ве ро ват но по ти-
че од ста ре сло вен ске ре чи чи је је зна че ње 
„то чак“. Ко ло као кру жни об лик пле са у 
ко ме игра чи сле де је дан дру гог, обич но се 
из во ди у за то ре ном кру гу, али мо же би ти 
и отво ре ног ти па у ко ме су нај ва жни ји 
пр ви (ко ло во ђа) и по след њи играч ко ји 
уз жу стре по кре те и уз сит но др му са ње 
до при но се вир ту о зним и импро ви зо ва-
ним играч ким ор на мен ти ма. 

Рас по ло же ње ве се ле срп ске ме ло ди је 
ужич ког ко ла (пример бр. 3) „укр сти ла“ 
сам са ла ти но-аме рич ким рит мо ви ма. 

Па, ком по зи ци ја Ба ја ли ца ин спи ри са на је вер бал ним 
ба ја ли ца ма. На и ме, по сто ји ве ро ва ње да се спе ци фич ним 
из го ва ра њем сти хо ва уз об ред ба ја ња и ча роб них ре чи 
мо же осло бо ди ти од злих чи ни или из ле чи ти од бо ле сти. 
Реч ба ја ње по те кла је од ре чи „бха“ што зна чи го во ри-
ти. Ба ја ли це су вер бал на по е зи ја ко ја се мо же про на ћи у 
раз ли чи тим кул ту ра ма, а код нас је про и за шла из срп ске 
па ган ске тра ди ци је. Упо тре ба ри ме ско ро не по сто је ћег 
је зи ка у ба ја ли ци има фун да мен тал ну уло гу у ви ше слој-
но сти ове орал не по е зи је. Струк ту ра сти хо ва су ва ри-
ја ци је ко је не ма ју ли мит (види пример бр. 1, на стр. 23). 
На чин из го во ра ре чи и сти хо ва у ба ја њу је им про ви за ци ја 
уз за ме ну од ре ђе них ре чи, ин вер зи ју ри мо ва них па тер-
на као и рит ми за ци ју ма гич них ре чи. Зна чај на ка рак те-
ри сти ка овог об ре да је жив стих, увек из но ва ро ђен при 
но вом ба ја њу као и у но вом на чи ну и ва ри ра њу из го во ра, 
без мо гућ но сти да ика да по ста не ока ме њен. Да ли је мо гу-
ће у ба ја ли ца ма до ку чи ти скри ве ни, та јан стве ни сми сао? 
Мо жда би смо то мо гли тек ка да бу де мо од го нет ну ли све 
ме та фо ре на ко ји ма оне по чи ва ју, а у њи ма је из вор на род-
ног жи во та и фи ло зо фи је.

У по тра зи за но вим зву ча њи ма и мо гућ но сти ма фор-
мал не струк ту ре кроз ком по но ва ње сам до шла до уз бу-
дљи ве син те зе срп ске дра ма тич не на род не му зи ке (пе ва ње 
на ри ка ча у ми кро ин тер ва ли ма) и ча роб не јед но став но сти 
аме рич ког ми ни ма ли зма ко ји по на вља њем истих фра за 
до во ди слу ша о це до ста ња тран са (пример бр. 2). Ни ка да 
ра ни је ни сам ак тив но слу ша ла на шу из вор ну фолк му зи ку 
ни ти сам би ла при ста ли ца ми ни ма ли зма, али од ове ком-
по зи ци је па до да нас спа ја ње ових „не мо гу ћих“ обра за ца, 
ру рал них и ур ба них кул ту ра Ср би је и Аме ри ке, на рав-
но до жи вље них и ви ђе них у лич ном ка ле и до ско пу, све то 
пред ста вља мо ју му зич ку по е ти ку ко ја се при род но фор-
ми ра ла то ком ни за го ди на.

Ба ја ли ца је по ли ме диј ско де ло на пи са но за гла со ве, фла-
у ту, кла ри нет, сак со фон и елек трон ски филм. Струк ту ри-
ра на је у дво дел ној фор ми ин спи ри са на бал кан ском му зи-
ком, као пе сма и игра. Сли ке у фил му ре ђа ју се у фор ми без 
пре тен зи је за ви зу ел ном на ра ци јом. Од нос сли ке и зву ка 
је још јед на ва ри ја ци ја, бо ље ре че но, за ми шљен ви зу ел ни 
исон као још је дан ин стру мент а не му зич ки ви део.

  Allegro (q=120)
2 B

p

4

Пример бр. 3 – Коло



26

је на све ча но сти ма, ди плом ским за ба ва ма, вен ча њи ма, па 
чак и сахра на ма. 

Ком поз ци ја De P-Aulud-Lang Si ne за по чи ње де пер со на-
ли зо ва ним зву ком кла ви ра, тон де се из во ди тр за ли цом на 
кла вир ској жи ци (пример бр. 6). По сте пе но до ла зи до про-
ме на тон ске бо је и ди на ми ке, мо тив се ва ри ра и ре зул тат 
је раз ли чи тост озву ча ва ња тог истог то на де. Овај се ток 
по сте пе но пре ки да „умик са ва њем“ ме ло ди је пе сме „Aulud 
Lang Syne“ ко ја је бо га то хар мо ни зо ва на и че сто рит мич-
ки про ме ње на, али се ипак мо же пре по зна ти (пример бр. 
7). Ме ло ди ја ће до сти ћи кли макс по сле ко га се му зич ки 
ток вра ћа на пр во бит ну иде ју те је фор мал ни обра зас 
A-B-A1.

Сто го ди на Уни вер зи те та De Paul у мом пре лу ди ју му је 
обе ле же но овом пе смом и за то но си на зив DeP-Aulud Lang 
Si ne. Де ло је пре ми јер но из ве де но на све ча но сти по во дом 
сто го ди шњи це Уни вер зи те та а сви ра ла је пи ја нист ки ња 
Ann Yi.

Са да пи шем но во де ло за ан самбл Ива не Аћи мо ски-Жи-
кић. Ина че ја не мам ни ка кав уна пред де фи ни сан план – 
јед но став но, не ка ме ми сао по ве де, поч нем да ком по ну јем, 
он да чи там и ис тра жу јем... У Ср би ји, ан самбл Гра ди ли ште 
је сни мио мо ју ком по зи ци ју Le be au est to u jo urs bi zar re. 

• С ким сте још у кон так ту од Ва ше ге не ра ци је ком по-
зи то ра, ко ја се „ра су ла“ по све ту...

Да, Ми ли ца Па ра но сић је у Њу јор ку, Ана Ми хај ло вић у 
Хо лан ди ји, Ка та ри на Миљ ко вић у Бо сто ну. Сре ћом, по сто-
ји Феј сбук, ту смо се сви по но во про на шли, сви смо у кон-
так ту, „лај ку је мо“ ко шта ра ди. Ина че, у кон так ту сам и са 
ко ле га ма из не ка да шње Ју го сла ви је, са Ср ђа ном Де ди ћем, 
са ак ту ел ним пред сед ни ком Хр ват ске, Ивом Јо си по ви ћем 
(видети фусноту бр. 1) и дру ги ма...

• По што сте са ми ре кли да ни сте још ушли у тај аме-
рич ки си стем де таљ ног пла ни ра ња жи во та, да ли ба рем 
има те не ку иде ју, где ви ди те се бе – у про фе си о нал ном сми-
слу – у на ред них не ко ли ко го ди на?

Не, за и ста не мам... Не ко ме је не дав но пи тао: „Шта ћеш 
да ра диш кад се пен зи о ни шеш, хо ћеш ли да се вра тиш у 
Бе о град?“ А ја уоп ште не раз ми шљам о то ме. За раз ли-
ку од мно гих Аме ри ка на ца, не мам стал ни по сао, ни сам 

Ре зул тат је нео бич на то ка та у ко јој се срп-
ска фол клор на ме ло ди ја пре по зна је али 
зву чи де пер со на ли зо ва но и дру га чи је. 
Ком по зи ци ја по чи ње и за вр ша ва се ри јом 
то но ва кон стру и са них од име на ком по зи-
то ра (примери бр. 4 и 5): 

B-E-Re-N-(F#G#)-A-Re-D

Сва ка сек ци ја то ка те по чи ње и за вр ша-
ва ини ци ја ли ма име на овог ком по зи то ра. 
Ме ђу тим, ва жно је на гла си ти да qu a si toc-
ca ta ко ју уокви ру је се ри ја то но ва „про ло-
га“ и „епи ло га“ изведена из имена Бер нард 
Рендс, сва ка ко по ни шта ва би ло ка кве алу-
зи је на остав шти ну се ри ја ли зма и ком по-
но ва ња по његовим принципима.

По след ња ком по зи ци ја, ко ју сам ра ди ла 
по во дом сто го ди шњи це мог уни вер зи те-
та, ба зи ра на је на ста ром шкотском фол-
клор ном на пе ву „Auld Lang Syne“, ко ји се 
обич но из во ди на ра зним све ча но сти ма. 
Ја сам је на зва ла De P-Aulud-Lang Si ne и 
до да ла раз не за ни мљи ве хар мо ни је. 

У про по зи ци ја ма по руџ би не би ло је да 
ко мад мо ра да поч не и да за вр ши то ном 
де јер је то пр во сло во De Paul уни вер зи-
те та на ко јем пре да јем. Же ле ла сам да 
ис тра жим мо гућ ност су прот ста вља ња 
две му зич ке иде је на на чин какав је при-
ме рен тех ни ци DJ пер фор ме ра у dan ce 
клу бо ви ма. Пр ва иде ја је му зич ки ко мад 
ко ји из ра ста из раз ли чи тих зву ча ња ре пе-
ти тив ног рит мич ког мо ти ва на то ну де, 
док је дру га иде ја „по зајм љи ва ње“ ста-
ре шкот ске пе сме „Aulud Lang Syne“. У 
зе мља ма ен гле ског го вор ног под руч ја ова 
пе сма се че сто из во ди као опро штај ни 
по здрав ми ну лим вре ме ни ма, при сут на 
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Да, то сам ја осе ти ла кад сам пр ви пут 
до шла у Ср би ју про фе си о нал но, би ло је 
то 2007. го ди не на БЕ МУС-у, и на са мом 
кон цер ту ни су мо гли да на ђу пулт за кла-
вир, пи ја ни ста је тра жио у по лу мра ку, али 
ни је мо гао да на ђе... Ви дим ја шта се де ша-
ва, иза ђем на би ну и по диг нем да ску... и 
од јед ном пу бли ка по чи ње да ви че: „На то-
о оо!“ и кре не апла уз, а ја са да ском у ру ци. 
Али кад се ком по зи ци ја за вр ши ла и ја 
по но во иза шла, овог пу та да се по кло ним, 
оно што сам осе ти ла, то ни је ни ка ква сла-
ва и по пу лар ност у ба нал ном сми слу ре чи, 
већ за и ста раз ме на до бре енер ги је.

1 Раз го вор је во ђен у Бе о гра ду у про сто ри-
ја ма Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ 19. ав гу-
ста 2013. го ди не. 

2 По ред На та ше Бо го је вић, гру пу Се дам 
ве ли чан стве них са чи ња ва ли су још и Ог њен 
Бог да но вић, Игор Го сту шки, Иси до ра Же бе-
љан, Ср ђан Ја ћи мо вић, Вла ди мир Јо ва но вић 
и Ана Ми хај ло вић.
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у том сми слу обез бе ђе на, али ни „уси дре на“. Имам свој 
порт фо лио, то је нај ва жни је на За па ду, стал но уса вр ша-
вам сво је ве шти не и знам да ћу увек не што ра ди ти. Ина-
че, не мам не ке ве ли ке пла но ве, идем ку да ме пут на не се, 
пу штам да ми се ства ри де се са ме од се бе, та ко је мно го 
за ни мљивије. 

• Да са да има те 18 го ди на и да тре ба да би ра те свој 
жи вот ни по зив, да ли би сте опет упи са ли ком по зи ци ју?

Да, ме ни је би ло див но на фа кул те ту, увек бих то по но во 
сту ди ра ла, те да не но сим у нај леп шем се ћа њу. Али, чи ме 
бих се тач но ба ви ла у жи во ту, то не знам... Увек го во рим 
сво јим сту ден ти ма у Аме ри ци да мо ра ју да има ју план бе, 
да по ред сту ди ја му зи ке на у че да ра де и не што дру го, јер 
ово је вр ло не из ве стан и не си гу ран по сао, не ма га ран ци ја 
да ће те јед ног да на по ста ти Џон Адамс. У Аме ри ци сту ден-
ти има ју мо гућ ност да сту ди ра ју „do u ble ma jor“, на при мер 
ма те ма ти ку и му зи ку, па мо жда ће им јед ног да на ма те ма-
ти ка би ти „day job“, а му зи ка не што што ра де из љу ба ви.

• При ме ћу јем да сте, за све ово вре ме, ипак одр жа ли кон-
так те са му зи ча ри ма и ан сам бли ма из Ср би је, и што је 
фа сци нант но, љу ди Вас се ов де се ћа ју! Очи глед но је да сте 
оста ви ли траг, и по је ди нач но и као чла ни ца гру пе Се дам 
ве ли чан стве них. Мно ги још пам те Ва шу му зи ку за пред-
ста ву Чи ка шке пер вер зи је.

Ето, не дав но сам се сре ла са Ог ње ном Бог да но ви ћем 
по сле два де сет две го ди не, сви су би ли оду ше вље ни, мо ра-
ће мо из гле да по но во да се оку пи мо. Он да, би ла сам у Клу-
бу књи жев ни ка, са мо јим при ја те љем Кри сти ја ном Чи вља-
ком, бе о град ским пи ја ни стом ко ји та ко ђе ду го жи ви у 
Чи ка гу, и по сле сам при шла да по раз го ва рам са буб ња рем, 
хте ла сам да се пред ста вим, а он је ре као: „Па ја знам ко 
сте, ви сте На та Бог!“ Та кве ства ри ме фа сци ни ра ју, јер ово 
ипак ни је та ко ма ла сре ди на, али ето, љу ди нас се се ћа ју.

• Ми слим да Вас љу ди ов де до жи вља ва ју као сим бол срећ-
ни јих вре ме на, сим бол ду ха ур ба них осам де се тих, као што 
пам ти мо Ду брав ку Мар ко вић, Хит ме се ца. На жа лост, то 
ур ба но је згро се рас пр ши ло, Ср ђа на Ја ћи мо ви ћа и мно гих 
дру гих ви ше не ма, мно ги су еми гри ра ли... За то се љу ди 
искре но об ра ду ју ка да Вас ви де ов де. 
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