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ПРЕДГОВОР

Зборник радова Корнелще СшатовиН и гъеюво доба садржи прилоге

са Научног скупа одржаног од 27. до 29. октобра 1981. у Српско) ака

демики наука и уметности и у Матици српско) у Новом Саду поводом

1 50-годшшьице од композиторовог ро^еаа. Скуп су припремили Оде-

л>ен>е ликовне и музичке уметности САНУ, Одбор за историку српске

музике САНУ и Музиколошки институт САНУ. На скупу су учествовала

двадесет два предавача из 1угослави)е и по )едан из Аустри)е и СССР-а.

Нису учествовали, иако су били при)авл>ени, Марина Бергамо (Л>убл>ана)

и Сто^ан Ву]ИчиЬ (Будимпешта). До предавала рукописа у штампу

примл>ена су двадесет три рада. Нисмо добили текстове од Тат^ане

Владишевске (Москва) и Надежде Мосусове (Београд).

Према програму, пре почетка рада скупа чланови организационог

одбора и више учесника на челу са академиком Василием Мокраацем,

професором Станом ЪуриН-Кла)н и директором Музичке школе „Стан-

ковиЬ" Бо^аном Бруном, положили су венац на гроб Корнелща Стан-

ковиЬа на Новом гробл>у у Београду.

КраНим поздравним говором скуп ]е отворио у свечано) сали

САНУ академик Михаило ВукдраговиЬ, председник Организационог

одбора. Радним састанцима скупа )е присуствовало више слушалаца

него што се очекивало; повремено су у сали били и ученици по^единих

београдских музичких школа.

За учеснике скупа су наши уметници: Душан Трбо)евиК (клавир),

Ирина Арсикин Гсопран) и Александра ИвановиК (мецосопран), уз

клавирску пратау Оливере Ъур^евиЬ, Студийки хор Музиколошког

института и солиста Владо МикиЬ (баритон) одржали веома успешан

целовечерн>и концер! посвеЬен духовним и световним делима Корнели^а

СтанковиНа у дворани Музичке школе „СтанковиЬ".

Скуп )е завршио рад у Матици српско] у Новом Саду. Потпред-

седник Матице, академик Радиво; Милин, поздравио }е учеснике скупа

краЬим говором у коме )е истакао задовол>ство што )е скуп наставио

рад под кровом Матице српске. У простори^ама Антикварнице, у згради

Матице српске, проф. Стана Ъурив-Клащ )е отворила изложбу посве



X

ћену Корнелију Станковићу, коју је веома успешно поставила мр Ми

лана Бикицки, саветник Библиотеке Матице српске.

Учесници скуца су посетили манастир Велику Ремету, г^е су у

оквиру сталне поставке изложбе Стара српска музыка, у двема витри-

нама прегледали изложене нотне аутографе, ликовне и музичке до

кументе о Корнелију Станковићу.

Стручну редакцију текстова и припрему рукописа за штампу

извршила је др Даница Петровић, научни сарадник Музиколошког

института САНУ. Одел>ење ликовне и музичке уметности САНУ од-

редило је дописног члана Димитрија Стефановића и проф. Стану Ъу-

рић-Клајн за рецензенте.

Радови су разврстани тематски у неколико група:

а) историјске, културне, језичке и књижевне прилике у Станко-

вићево ьреме (Василије Крестић, Дејан Медаковић, Ирена Грицкат,

Милорад Павић);

б) европски, српски и хрватски музички оквир времена у коме

је живео, васпитавао се и радио Корнелије Станковић (Драготин Цветко,

Рудолф Флотцингер, Стана Ђурић-Клајн, Ловро Жупановић);

в) нотни аутографи, архивски документи о црквеном појању и

питања у вези са развојем карловачког појања (Петар Бингулац, Ди

митров Стефановић, Даница Петровић, Мирка Павловић);

г) народне и уметничке песме, Станковићеви и Кухачеви записи

српских народних мелодија (Роксанда Пејовић, Ђорђе Перић, Дра-

гослав Девић, Ана Матовић);

д) преписка Корнелија Станковића (Иванка Веселинов и Никола

Петровић) ;

ђ) Корнелије Станковић у штампи, лексикографији и историо

графии (Милана Бикицки, Дубравка Франковић, Мирослава Хаџи-

хусејновић-Валашек, Милена Пешић);

е) библиографија Корнелија Станковића (Ђорђе Перић).

У радовима су заступљени најразличитији аспекти кратког, али

богатог живота и рада Корнелија Станковића. Свеукупна Станковићева

делатност, у домовини и ьан граница Србије 50-тих и 60-тих година

XIX века, уцотпунила је велику празшшу у културном и музичком

животу српског народа.

Понесен романтичарским одушевљењем и панславистичким иде-

јама Бечког круга и примером Вука Караџића, физички болешљив,

али духовно свеж, свестан значаја музичке баштине свог народа, Кор-

нелије није жалио труда да са пуно љубави уради оно што пре њега

нико није учинио. „Латио сам се овог теретног посла... да свом роду

од ползе будем, да би мисао, којој сам живот свој жртвовао, одзива

нашла с оним народом од кога сам и ја горе лист, и да би плод труда

мог благом целога народа постао."

Када данас прелиставамо обимну Корнелијеву рукописьу нотну

заоставштину (17 рукописних свезака хармонизованих црквених напеьа

забележених на 1438 страница и пет свезака једногласних записа црк

вених мелодија на око 400 страница), задивљени смо колико је вре
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иена, знања и марљивости посьетио бележењу српских црквених ме-

лодија. „Откуда је то народ наш задржао и од куд те божествене ме-

лодије долазе не знам ни сам." Корнелије је „ставио на ноте" скоро

целокупан репертоар живе музичке традииије карловачксп појања. Нисмо

му се довољно одужили објављивањем само једне свеске његових

загщса и хармонизација у издању СКА (1922). Карловачко појање,

та драгоцена и јединствена тековина српске духовне музике, први

пут забележсна и хармонизована трудом Корнелија Станковића, заслу-

жује да буде објавл>ено у целини. Значај који је Корнелије придавао

бележењу и обрађивању српске народне и духовне музике постао је

светли пример и узор његовим следбеницима. Без појаве Корнелија

Станковића тешко је и немогуће објаснити дело Стевана Мокрањца

и каснији развој српског музичког стваралаштва.

Оеэ) Зборник радова је прилог југословенских, српских и страних

музиколога проучавању опуса и значаја првог српског школованог

музичара. Без претензија да донесе дефинитивне одговоре на много-

бројна питања, Зборник треба да подстакне даља проучавања, да укаже

на све оно што веома богата Корнелијева заоставштина нуди и истра-

живачима и музичарима. Нека његово објављивање буде подстицај

будућим генерацијама да са већим полетом наставе проучавање историје

српске музике.

д. с.





БКАСОТШ СУЕТКО (ЦиЬЦапа)

КАБ КОКЫЕЫ1А 8ТАККОУ1СА И 8УЕТШ КА2У01А ЛШ21КЕ

V 8КВЩ I ЕУКОР1

Мподо )е го^а уеб нарезало о Згапко\1<5еуот гасш,1 5го 1 оуэ) рп1о§

пебе той да гаоЫйе, тааа зе уеб гейепот ропе^ае рпзгира па <1ги§а&)1

пайп 1 рогеа У1зе-тап)е изга^епо^ тШ)еп)а о го) Ц5позг1, а и геггозрекича

зе икагищ 1 с1а1|1 то&и& и§1оУ1 $»1е<1ап)'а. Сии зе <1а )'е тодибпо ра 1 ро-

ггеЪпо 1 п)Ш игеГ1 и оЬаг и аопозегц'и гш§1)еп)а о опоте §го ]е Згапкоюё

2а зуо&а кгагко^ йуога ибйио.

Рп готе зуакако пце Ье2 гпаба^а &ш]'ешса аа )'е Згапкоугё зУО)е гапе

^оате йуога ргойуео и рюзгогпо песе1оу«о) згрзко) згеаии, и ко^и ее

тезао 1 окгиЙУао )е 1 аггат ектепаг, како и Вшити, Агайи 1 Зе§есипи,

гако 1 и Вейи. А иргауо )е Веб га п)'е§а, пе зато за пишйкод пе§о 1 за па-

сюпа1под згапоугёга Ыо гпаба)т)1 оа зуеда га §га зе Ло гааа Ыо уегао.

Роз1е таггоузке геУо1исце оуа) )е дгай ро>гао сепгаг з1оуепзкт згиаепага

ко)1 зи 1 и угете ВасЬоУо^ арзошгшпа ЬШ пасюпато аки\т. 8уо)от

рапз1аУ1зибкот огцепгасцот от зи зизгтзМ иисаН па Гопгпгап)е паао-

па1пт рокгета паго<1а ко^та зи рпрайаН. И гциюуо) зе згесит Згапкоугё

ик1)ибю 1 и пизаопи копсеращ 11]я1щепе ст1шИпе $гр$ке 1 гацге}ао га

п)епе 1ёе)е. 1гд1ес1а с!а зе ЬаЗ гааа зуезпо оргеаеНо га згрзгуо 1 озеио роггеЪи

6а ш 8У0)и рпуггепозг уггагг и зуот тгтбкот ае1и. То ти и оЫази ге-

ргоаиксце т]с Ы1о тодибе, а 1 рп котропоуагци )"е и гот зппзш паПагю

па ргергеке. Ш 1гигегак ОНпке 1 Спорта '5гапкоУ1<5 ш га )'еапо, т га

аги§о, )о§ пце 1тао т ргауе рп11ке, ш роггеЪпе игоге. №)е то^ао аа Ш

паае ш и 1ас^а§п)0) згрзко) пиша, га&1еаапо) и гараапе игоге, ко)а зе

(за N. ОигкоУ1сет, М. МИоуикот 1 А. Ка1аигот) гек га<1а1а 1 гиагПа и

8УО)'и ргуи Гаги, ако )'и )е иорзге 1 рогпауао. О зуети готе з\ейой1 Ког-

пеН)еу тай п ргу1Ь §оа1па ротепте (1есеп1)е (р1Уа 1 йгида Ышг&уа, р1запа

1851, 1852), га ко]Ч пе Ь1 то^1о да зе игуга1 да )е ге§П)е уегап га дипоупи

кНти згрзко^ ет16код ргозгот.

1рак, Згапкоу16 ^е изкого зЬуаио да икоИко геН да и зуот гайи та-

п1ГезШ)е пааопа1пи рпраапозг ко)*а ти )е гойеп^ет аага 1 оргеае1)еп)е

1 \Ш и МигИко} епсхЫорейхЦ, 2. ий., «V. 3, 1977, ви\ 443 444, паУейепи Н-

гегашги, иг го 1 и Сйоыеницц Београдског йевачко! друшшва, 1903, као 1 агЫузки %тлйп

ко)а зе одпст па 51апко\чса 1 п)е§оуо угете.
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га ко]'е зе оа1ибю розк ггеЬд га2т1§1)ап]'а, тога <1а ирогпа пагоапи пишки

8У0$а пагос!а. То §а ]е загпап^е па]рге аоуе1о и Згетзке Каг1оусе, а оскгк

и Лги Уо^уооти 1 и иги ЗгЪци. Векгю )е згрзке сгкуепе 1 зуегоупе парезе,

1згоугетепо )'е котропоуао 1 зргетао га згатри гЫгке аиЬоУпш 1 зуе-

юутп пагоатп регата.

Та) &а )е гаа и рипо) теп ик1)иб1Уао и згрзко агиЗгуо, §го ]е га ще^а

Ы1о оа уеНкоё гпаба^а. И угете о коте )'е геб, с1ак1е кга)"ет 50-т 1 ро-

бегкот 60-т {*ос1та, 5гапкоу1б )е згегао уеНЫ Ью) 1)исИ, рпргозге зе^апе

1 згрзке ^гааапе, 1 )ес1пс 1 аги^е за $УО)5гуетт родкагта па угете 1 рго-

згог. Ыа)2паба)П1)е )е Ы1о Ю 8го ]е ьуе У1зе ирогпауао згрзки ти7лки, ко^а

§а ]'е рогрипо гаокирПа. Кгагко, аП иребагЩуо, ор1зао )е п)епи 1ерош и

ргеа$>оуоги га гЫгки Згрзке пагоЛпе ревте (Веб, 1859).

5уо]1т гааот )е шкого згекао рориктозг. 2а ткаи згрзки §епе-

гас1)'и Ыо )е рге зуеда боуек код акйупо рооирке ккщ згрзгуа, <1ак1е опи

1йе)и ко)а )е ргескгау^ак сетга1т сё1) 1 гегг^и згрзке откате. Ооате

1863. ргеигео )е, као рпа ргоГе5юпа1по §ко!оуат гшшбаг, уоозгуо пога

Вео$гаЛ$ко8 реьаёко(> Лги1та. Ыа затот робегки а1а1упозй и гот Оги§гуи

ргок1ато\ао )*е као зуо) ЫЦ опо $го )е гаЬекгю и уеб ротепигот ргеа-

^оуоги 12 §;осипе 1859: „Тгиа бе пи Ый гааозга паркбеп ако 5гЫ, а озоЫго

ЗгЬкиф, зу1га)иб1 1 реуа)иб1 ироггеЬе оуо Ыа^о пагоапо итезю аа ггаге

гиатзко, ко)е зе песе оаагуаи згси прпоуот као зуо|е гоаепо." Рго§гатзка

копсерсца )е аак1е Ы1а )азпа: па копсегггйт рго§гапита ггеЪа1о )е аа зе

па1аге рге зуе§а згрзке котрогкце. Мо§исе )е зпуайй ца 1 Йгг, пахте:

згрзкип котро21С1)ата ггеЬа1о Ы аа зе рпагиге 1 котрогкце аги^т з1о-

уепз&п аигога, ко]е ро аипи оа§о\ага)и ЗгапкоУ1сеУ1т патегата; а гот

йиЬи зггапа ас1а ггеЬа аа пезгапи за рго$пата. Меаигат, иргаV о зи гакуа

аек, Ы1о и оп^иЫи Ш оЬгаа», Ы1а оаотабепа 1 отИ)'епа и гааа!п)0) згрзко)

гергойикс1)1; уегоуато пе зато гЬод го§а 5го зи 1гуос1аб1 1 з1изаоа и п)1та

У1аеН )о5 пе<1о5г1§пиге 1аеа1е, пе^о рге зуе§а гЬо^ го^а §го )е згрзкт Йе1а,

р1запЙ1 и пааопэтот ииЪи, (1ак1е па озпоуи ГоМогпод гетаг>ко§ таге-

п)а1а, Ы1о та1о, Ш Ьаг пе гоПко аа Ы то§1а аа гаао\'о1)е 1 гзрипе коп-

сеггпе рго§гате. Гг^ойабкот ргакзот )е, пагаупо, Ыо уазр1гауап икиз

з!и§а1аса ко)1 зи 1зк1]'иб1уо, Ш Ьаг ргегегпо, рпраоаН §гааапзкот з1о)и,

у15е зк1опот гапоютапгабагзко) тиг1С1 гграапо§ йра пе^о згрзкот те-

1оа1кот ргогего) йотабо) тиа^а Ш аеНта га2П1К (1ги§1Ь з1оуепзкШ аигога.

I] )игпоз1оуепзкот тиабкот ргозгоги 50-и1 1 60-Ш ^оата п)1Ь <1ос1и§е

1 П1)е Ы1о тпо^о, йок зи ае1а зеуегпо- 1 1згобпоз1о\'епз1иЬ аигога (бе§к1Ь,

ро1)зкШ 1 гичкИг) погоуоаата 1 з1изаоата уебтот Ы1а перогпага.

5гапко\1сеу гапге\ га рго^гатзкот ргеогцетасцот, ко)1 зе з^игпо

ш)е оапозш зато па гаа ВеареиЫщ реуабкс^ Дги&ма, пе^о 1 па рго§гат$ки

роПйки аги§Ш згрзкип реуабкШ Йги5гауа, Ыо )е аак1е оё уеИко§ гпаба^а.

КеаНгоуап, гпасЧо Ы ргеокгсг и ргауси аПгтаа^'е ырмл-а оопозпо з1о-

уепзгуа 1 рокгепио Ы р«ап)е 1ае)пе изтегепозг1 згуагсиазгуа 1 Согткап^е

згуагакса, с1ак.1е ргоЫете ко)1 зи и го) Гаг! .>грзко§ пасгопа1под гагУО)а

ЫН акгие1ш 1 га п^е^оу гок за ки1гигпо@ згапоУ1$га гпаба)П1.

Згапкоу1б пце 1тао аоуо1)по угетепа да геаНги]'е 8УО)е 1де]е. Узкого

зе гагЬоко 1 и )езеп 1864. оЪауезгю )е иргауи Оги§гуа аа ге гипе пебе

тоб! да оЬау1)'а зуо) розао и Вео%га&$кот ртаскот <1ги$ыи. Рпугетепо
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8а )е гатегио МИоуик, код )е, тес1иит, изкого роз1е 8гапкоу1<*еуе зтгп

гатоНо да §а Огштуо гагге§1 оЪауеге 1 роггагЧ поуо§ ЬогоуосЗи.

И агтозГеп тгайеп]*а ос1§оуага)исе Пбпози ко]а бе да гатет Згапко-

У1са одпозпо ЛШоуика, и рга р1ап до1а/е ркап^а ко)а зи зе уеб ди2е угете

патега1а: 1) Како Ы 1геЬа1о да зе <1а1)е гагуца згрзка итетюка пишка?

2) §га )е и гот зпш1и пацоуезио 1 игадт Згапкоухс? ТгеЬа1о )е деГиизап

8гапкоУ1(5е\г гпабаь рогкппо осегцеп уес од зггэпе щевоуш заугетепИса

1 па§1азауап од казпце §епегас1)'е. I )едш 1 дги§1 зи 1зОсаИ п)'сдоу те1о-

ёгаЫа гад, зпуагап^е угедпози згрзке гтгаке 1 п^'е^оуа пазго)ап)а и оку^ги

Веоцгшкков реиасксз АпйРоа.

Роттщс1 оуи гети пе тогето да гаоЫдето сицетсе ко)е зи сни

зе, ииегезапте 1 ко)е с1оаби одпоз 1гтеди 8(апкоУ1са 1 |епка, као 1 казпце

ипегргегасце и. ко)1П ргот1аге теп1а га \гедпоуап]е 1 ргозисИуап^е оуе

дуе Нбпозп 1 п)Шото|у тезга и згрзко) пиша.

Роз1е МПоуикоуе озгауке ВеоцгасЫы реоа&ко &п&П)о зе до^оуогПо

за 1епкот (1а ргеигте тезю погоуоде. 2а го зе гаигео гадазпр ргедзедтк

дгиЗгуа Зге\ап Тодого\а6, за оЬга21ойеп]'ет да ]е 1епка га зуод паз1едтка

ргероги&о зат 8гапкоУ1С, „)ег §а )е као зуо^а дт^а рогпауао да )'е Уо1)ап

1 доЬаг уезгак и пишс&т згуапта опо^а доЬа".2 8гапкоУ1с )'е уегоуагг.о

оуа) зид 1ггекэо и угете када )е зпуаио да ти зе йуог ЫШ кга)'и 1 да угёе

пета шкакуш 12§1еда да зе 1када угай и Вео&гадхко реоа&ко йги&сьо. 8и-

§езГ1]а ко)и )е дао Тодогоу1си иго11ко )"е уегоуатца зго )'е |епка рогпауао

)оз 12 Веба, сегио %л \е I за прт 1 казп^е одггауао Гозпе уеге. 1г§1еда, па

рптег, да )е иргауо 8гапкоУ1С ргед1огю Хепка }озергш НеПтезЪег^еги,

када ти зе, 1862, оЪгаШо РапбеиаЕко $гр$ко сгЬязепо реиаёко йпйгчю за

то1Ьот да ти ргерогий ий1К1)а реуап)а 1 Ьогоуоди.3 Огада §оуоп 1 го

да )е 8(апкоУ1С робедсот ]'апиага 1864. 1епка „као уе$(ака, кода зи де1а

тигИсато доЬго рогпата", ргеоЧойо 7а робазпод С1апа ВеоагаЛзкох ре-

ьаёков <йт*^й;а,4 <1а1)е да )е ийезгуоуао па „Ьезед!" ротепиго§ рапбеуэйко§

дгиЗгуа, СеЬгиага 1864, ко|а )е Ы1а „род иргауот Ьогоиргауке1)а §. Ба-

уогта 1епка"6 1 да )*е 1епко и Рапйеуи 12уео Згапкоу&еуи „Пшгр^и".8

8уе го 1 рапз1аУ1зпбка огцеахааул, ко)и )е 1епко и угете зуо§ де1оуап|а

и Рапбеуи ]о5 уйе ибугздо зУО)1т зуе ге§п)1т роуег1Уап)ет 1 згарап)ет

за згрлуот, ргедзгау^аН зи, ро зуети зидеб1, с!оУо1)пи §агапа)и да се

као Ьогоуода угедпо да пазгаУ1 1 1де]'по исугзд опо га §го зе 8гапко\1с

гако уаггепо 1 оди$еу1)'епо гак^ао и ВеоегсикЪот реоа&кот ЛгиЗпт.

V гоки рпоп ^одта ХепкоУо^ гада и Веодгади П1)е до51о до пеЫН

ЫтШ ггуеп)а ко^а Ы да1а озпоуи га ргегро^гауки да )е зкгепио за 8шпко-

У1беуо§ рига. V )езеп §одте 1869, га1зга )е рг1Угетепо паризио Вео&гсиЫю

реоабко АгиНъо, аИ об1д1едпо пе гЬод 1де)'п1п Ш НдпШ пезрогагшпа, пе§о

гад! зшд1)зко@ изаугзауап^а и Ргади. АН огкако зе и )езеп §одте 1870,

* Види гра^у у архиву БПД иуйор. К. Мано)ловиЬ, Сйоменица Сил. Сш. Мо-

кра/щу, Београд, 1923, стр. 24; Д. Цветко, Даеорин ]емко и гьегоео доба, Београд,

1952, стр. 59.

* Урог. Б. Суегко, паь. Ыо, 81г. 48, 55.

* Ыст. Ыо, 81г. 59 1 ёга<1а и агЫуи ВРО.

6 Иашса, 1864, 81г. 128, 159; Э. Суегко, паь. Ое1о, 81г. 50.

* Б. Суе1ко, жш. 4е1о, 81г. 59.
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угаио па зуощ гапци ёийпозг, ростщ ёа зе рптесищ ргуа гагИате^а

за иргауот Огизгуа 1 Ьогот. Т.2&1сёа ёа ста тзи шнгак и Хепкоуе тап)е

гатгегезоуапохп га гас!, тас)а Ы оЬ)а$П)еп]'а то&1а (5а зе (гаге 1 и Ют

ргауси. РгаУ1 гаг1о§ пези§1аз1са ^е 1рак Ыо и Хепкоуо) ргодгатяко) ро-

1тс1 ко)а ;е осещепа као 1ёе)по родгезпа. Табло )е с!и зе гагИкоуак оё

Зшпкоуйеуе, аН пе и опот зпйзш и коте зе го пази>)а1о с1а оЬ^азш. Тге-

Ьа1о ;е с1а Ъийе зЬуасепа као шаг }епко\е копсерсце, а пе као ргоёикг

зуо)е Уо1)е ко)а Ы, ро ротепигот штасегци, Ы1а и зирготозй за ри-

геухта ко^е )е падоуезпо 5гапкоу1с.

КагПагеп^а зи гайт ро$Ш)а1а зуе с!иЫ)а 1 огуигеп^а. РозеЬпо зе

зкиасца гаозггПа 1872, каёа ]е па уапгеёпо) зкирзши Г>ги§гуа 1геЬа1о

ёа зе оёгеё! ргодгат р1атгапо§; копсегга, зго )е Ы1о и зирготозй за ёо-

гаёа§шот ргакзот, ро ко)'о) зггикгига копсегтод ргодгата зрас1а и кот-

регепсци погоуоёе. Ргакзи )'е т.геЪа1о теп)аи ,,хЬо§ пеэидкф, зго %. Хепко

геИ ёа зе реуа з!оуепзка пиппа, а тпо§1 Ы б1апоУ1 ге1еН> ёа зе тезг.о года

реуа какуа згрзка резта".7 Зрэтепиш „31оуепзка Ытпа" Ы1а )е гаргауо

Хепкоуа „Мо1«уа", гуапа 1 „51оуепка". Зрог кор )е око п)е пазгао Ыо

)е озегЩу а уйе гаг1о§а: рге зуеда гЬод года 5го )е Огизгуо — с1ак1е иргауа

х реуай — п*е1о с1а ЬогоуосИ оёигте ргауо за$гау1]ап)а ргодгата )аупш

пазгира 1 ргепезе да па зеЬе, а 1 гЬод (ода §Го )е ргеёпокг ёага згрзйт

котро21(П)ата иг рог1уап)е па озга)ап)е и ёипи Згапко\'1сеуе копсерсце,

§(о ёоёизе пне Ы1о 12пско гесепо, аН ]с рго^гПагНо Ь. юка сИ$киз1)е. Хепко

зе, пагаупо, ш)е з1ойо т за одгатсегц'ет з\о)Ш ргауа као ёшдепга, ши

за рге^аклт, ргегегашт пасюпа1шт аксепют, ко)1 т)е Ыо и зк1аёи за

п)е§оУот рапз1аУ15аскот оп}ешва)'от. Како га Хепка и оуо ёоЪа т)е

Ы1о )сс1пакоуге(1пе гатепе, Е)ги§ГУО )е тога1о с1а роризи 1 роуисе вУО)е

гапгеуе. Зрог «те, пагаупо, ш)е Ыо гезеп, а оёпоз1 зи 1 ёа1)е озгаИ га-

гедпии. ЗНспа зе зкиасиа ропоуПа 1875. ^осипе, кайа )е 1епко па рго-

дгат ВгиЗгуепод копсепа згау1о 1 з1оуепаб1а Ьог „Тпд1ау", а иргауа га-

1«еуа1а ёа ,,1зш гатеш за как\мт па§1т пагосЫт резтата".8 Ыетгг

ко)1 зе оёаёе гагЬикгао, У1§е зе П1)е зйзао. Остов! 1гтес1и 1епка 1 ОгиЗгуа

ЬШ зи зуе §ог! 1 доате 1 877. юПко гагс^пии ёа )е 1епко копаспо паризёо

ВеоцгасЬко реъабко Аги&ыо.

Каг1о21 га пезид1аз1се ро^Ш)и зЬуаг1)1У1 ако зе роёзейто ёа )е го

Ы1о угете пад1а$епод готапибагзкод пааопаНгта, ко>1 )е и Вео&гшкЪот

реиаёкот АгЖчм па§ао зпагап оёгаг. 1оуап ЗкегНс р1зе ёа )е го угете

кагакгепза1а „ргауа тап1)а га пааопа11гоуап)ет з\е§а 1 зуаседа §ю зе

ёа1о розгЫ]аУаг1", ёак1е 1 тиг1ке, па сети зи зе ггиёШ, како го каге ЗкегНс,

„ёУ0)1са от1аётаса, КогпеН^е 51апкоу1с 1 1оуап Раси".9

Зтп ЗшпкоУ1са, ро 1огти1ас1)1 3. Оипс-К1а)п, ,,1ёо1а згрзке от1а-

ёте",10 Ы1а )е, ртета ЗкегНси, „и откётзМт 1 ратоккип кгивоУ1та

огпасепа као ^еёап пас1опа1п1 диЬ11ак".и К)'едоу паз1еёп1к, Хепко, пазго]ао

7 Сга(1а и агЫуи ВРБ; О. Ое1ко, пак. Мо, $1г. 74.

8 Сга(1а и ВРО; Б. Ое1ко, гит. Мо, аи. 78.

* ]. СкерлиЬ, Омладшш и пена кнмже*носш, Београд, 1925, стр. 171, 174.

10 3. Оип6-К1а)п, КотеИ]е ЗсапкеюИ пеШ х гай, 2\ик, 1965, Ьг. 65, *тг. 605.

11 I. ЗкегН4, пау. Мо, Лт. 174.
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)е, йосЫе, с1а зе ииевгиа и $гр8ки ыесшш, аН пе и теп ко]'а )е то§1а <1а

2ас1оУоЩ пааопато падЫепе Йапоуе иргауе 1 Ьога Веоргшкков ртаскс§

сЬпДюа. Та п)Ш )е озгао зггапас, коте зе ос1пса1о тезю згебепо гайот

га 8гр$ки тгшки 1 121агауа1о пе51а§ап)е за робазйта ко)е зи ти Ы1е ёо-

деЦепе. Б181апса и остози па 1епка ояеса1а зе ёесепцата, а 1гуиа1а )'е \г

$ш\а аа оп „пе Ье§е ёоуек код )е итео 1 то^ао пазгауш 1 гагут опа) ргауас

коте )е КогпеН^е и<1апо Т.ете1ь )а пце Ыо 8гЬт ро рогек1и, уес 81о-

уепас. Оп пце ... ой ко1еуке рогпауао згрзке реете; згрзке те1осИ]е пе

Ьепи ти га 8гсе рпгаз!е пт зе 8 пдте згосШе."12 „Као ойизеу^ет 31о-

уепт котропоуао )е 1рак и з1оуепзкот сшпи, ргетаа ротезащт 8 1а-

Н)апз1ат 1 петааат, а као о<1шеу1)ет раТгк>1а 81оуепз1а Ыгао )е га зуо^е

котрогкце опе резте ко)е зи кайге Ы1е остЗеут 1 реуабе 1 з1и$аосе."18

То ти )е рпгпао 1 Мокгап)ас. Ыо, иуек кас1а ее розшу1)а1о ркаще ще-

§ОУод 2паса)а га згрзки гтшки, гагуИа Ы зе рокпика. Тако 1 §осипе 1887,

кааа )е реуабко ёгизгуо „Бауоф", и загасши за сипцут Ьео&таёзкип 1

згрзкип пишбкип агизпгата, ге1е1о с1а ргозкм сК'аёезегреюдосШписи

„гас!а тпо^о2аз1игпо§ 1гис1Ьешка па ро1щ згрзке пишке §. Оауогта

|епка", и пеЫт )е кгидоу^та па1§1о па огрог, гако 1 и ВеодгшШшт ре-

юоскот йги.\ыи ко)е )'е зтатга1о ёа „пе тоге зшуш %. БаУоппа 1епка,

з п)"е50Уип гаёот па Се1о згрзке пишке. Оуакау гас1 2а)ес1п1бк1 рге Ы с1о-

Ико\ао роЙУ. КотеНщ."14

1епко )е ёак1е — 1 го )'е гпасащо — Ыо роуой га розгау^ап^е ркап]°а

коте рпрас1а парзгакпигцс тезю и гагуЫи агрзке итегшбке 1 розеЬпо

пааопато оЪекгепе пишке. Ос^оуог ]е зуакако Ыо и копзт. 8шпкоу16а.

2а ю 1 тзи Ы1е роггеЬпе с1иеоиа)пе 1 о§гго ГогтиИзапе ро1ет1ке. ЭДШоуа

угестозт. 1рак ровюр. ТгеЬа )е У1(1ег1 и би^еша да }е кгог п)т Згапко-

лаоеу Нк Ьг4е 1 зуез1гап1)е озуе11)еп, 1 да )е гпато казп1)е роёуг^пиг ш-

табеп}1та з гагИбШЬ азрекаш.18

II гагтаггап)и 8гапкоУ1^еуе и1о§е и гагуо^и згрзке пишке ос! па-

гоаЧод )'е гпаса^'а Ы1о р1Гап)"е 1с1е)пе огцепшсце ко)и )е па^оуезио 1 ко)а

|е ггеЬа1о да розгапе Уо<Зе6а и 8фзко) тиг1С1. Оде ггеЬа да ье роггаге п)'еп1

когеш?

II кгагкот гагс1оЫ)и 81апкоУ1Йеуе акиупозп, 50-Ш 1 ро&«кот 60-1Н

дойта 19. уека, и етгорзко) тиг1С1 )е 1пгеге80Уап)е га ГоШоти гетаики

уеб йуо рг1зито. Опо )е па 2^ара<1и рге зуеда Ы1о гегикаг ютапибагзко^

тШ)еп]а 1 гейц'е га гедепегаа)от, <1ок зе и зк1ори пааопа1пШ рокгега

ро1ШШ 2аУ1зп1п еугорзкШ пагос1а тоге за^ейап као акше1ап 1ггаг пас^о-

патШ 1(1е)а 1 роггеЬа. Кагоско ]е акйупо сЗоз1о <1о ша2а]а и дти^о') ро-

1оут1 19. уека, кас!а зе г"оггшга)и пас10па1пе котроыаопе зко1е, како кой

Киза (регопса), Ропака (Мопшзгко) 1 СеЬа (Зтегапа), гако 1 кое пекШ

погё1)ь1ап пагос1а (31ЬеНи8 коё Ртаса), а ропе^с1е, као па рг1тег ко<1 1$-

1ап(1апа, гек па рге!аги и 19. и 20. 1 и ртт (1есеп1)ата 20. уека.18 Ро

13 Сйоменица Београдско! йсвачкс! друшшва, Београд, 1903, стр. 20.

13 NаV. Ыо, &1г. 20.

14 Сгайа и агЬ1УТ1 ВРБ; Б. Суегко, паь. Ыо, 81г. 172 88.

18 ТЛрог. паротепи Ьг. 1 оуов 1екв1а.

18 ИасюпаЫ ргауас )е Ги аПпп18ао ]Ьл Ье1Г8. ТЛрог. Н. Не^авоп, Бег ШапйксЫ

Котпропш ]6п 1лфипй$е\пе 1йее Лег На1\опа1еп Зскикп, СаЫег Еигорс'еп, 8У. 3, 1981,7288
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прта, ю1к1огпо пазкйе Ы 1геЬа1о с1а Ъи<1е рптагш 12Уог 8ГУага1а§гуа,

а паюс1па резта о»по\ш Юпиивй тагег1)а1 га котропоуагц'е.

I ЗгапкоУ1с )'е о пишйкот оЪНкоуапщ пизНо па 1зй Ш зНйап пабт.

Рп юте па гц'еда тзи тодН да 12УгЗе ийса) рппар1 оуш §ко1а, ко^е па)'-

уегоуатце т]е ш рогпауао )ег и щедоуо угете )о§ гти ЫИ зюкН &ги

аПгтас1)'и. О типа ти тзи тодН гей т ]. НеИтезЪегдег Ш гцедоу ийке!)

5. Зеспт.ег. Модийпо )е да )е и Ют зпнзш па п^еда пе§ю иглсао А. То-

уайоузку, ]еЛаа од ргуШ роЬогп^ка з1оуепзкод аипа и йеЗко) пиша,17

икоИко зи 31апкоУ1Йа за идт роуег1УаН йугМ копгактл, §ю )е га за(1а зато

ргегрозгаука. Ыа^уегоуатце Ы оЬ|а§п)еп)е га п]'едоуи копсерсци г.геЪа1о

да зе гхай и пааопато-роНиСко), рацз1ау181зйко) 1 розеЬпо згрз1и аксеп-

игапо} изте1епози ко]и )е рппуаио као зуощ и агтозГсп Ьейкод з1оуеп8код

кгида зуода угетепа. То )е изтегеще гаит зато ргос1иЫо 1 ийугзио.

Опо ]е и зизиги ЬПо зго<1по зтеписата ко)'е зи $1есИ1е пасюпате котро-

21С10пе зко1е, а га угете и коте )'е пазШ]'а1а згрзка итегтдка пишка ЬПо

)е ос! уапгестод гпайа^а. Зыпкоуш да и ЗУоте орши т]е аоаизе геаНгоуао

опако као да )'е Ыо гапизНо. №)е ю исиио т 1епко 1 рогес! пазю^агца и

ют ргауси. Тек Мокгап)ас, кор )'е Ыо и юки йода<1а)а и еугорзко) пиша

80-1П досИпа 1 казпце, изреуа да да, уес 1ёещо ргос!иЫ]'епо, озгуап. ЭДедоУо

)е пишйко оЫ1коуап)е ро зШи, з оЪгиот па ю да ]е угетепзй казпце

ой 5гапкоУ1ЙеУод, пагаупо паргеапце.

5гапкоУ1С )е пазЮ)'ао о^а копсерсци ко)и )е газшрао озглгап 1 и зуорт

котрогкцата. Ы)е§оуе к1аУ1гзке уагцасце па пагоёпе Гете, Т.ептй1а коп-

ар1гапе ро игога па 1з(акпиЮ готагтйаге, тзи и ют зпизш розеЬпо

гпайаще. 1ггагшр зи погоу1, а па)131акпий)е тезю, пагаупо, рпрас1а п)'е-

§оУ1т оЬгайата пагоскип резата, ко)'е зи рпуик!е 1 Кипзкод-Когзакоуа

1 Са)коУзкод.18 8апкоУ1бгуе зи оЬгаёе зо1з1а ЬНзке гапо) ютапиа пе-

табкой 11ра, ко]1 с1о<1и§е т]'е и зЫайи за аиюгоу^т 1с1е)П1т пайеНта, аН

)е зЬуа11)1У з оЬигот па 8ко1и 'а ко)е )е 8шпкоУ1Й рго1газао; ро Гакшг!

зи п^едоуе оЬгаёе )еапозгаупе, рп1адо<1епе юптйкип тодиспозшпа аходаЪа

— згрзкШ реуайкт дгиИта.

8гапкоУ1Й зиЫа 1 котро2ююпо-гепгнй1а пе рпрааа окУ1пта зауге-

тепе гараапоелгорзке тиг!ке. Сак х да ти )е акше1па котро21С1опа

пишйка ргакза Ы1а рогпаш 1 ЬНзка, пе Ы ю тодао. ТгеЬа игеи и оЪтлт

згрзк1 ти21Й1и ргозюг юда Угетепа, оп^епизап ка роггеЬата пааопа!под

рокгеш 1 ]'о5 иуек Ьег тодийпозг1 ик1)ий1Уап)а и заугетепе еугорзке юкоуе

гЬод пейозшка ос!доуага]ийе зргете котро21Юга, шодаёа а 1 з1иза1аса.

Ыароп и ргауси пааопа1под оз1оЬоЙеп)а ггайН зи пе§ю дгидо, иргауо

ю §ю )'е копар1гао 81апкоУ1Й 1 §ю )е зкого 1зЮУгетепо Ь11о геато 1 и з1о-

уепайко) 1 и Ьгуагзко) тиг1с1. Вег оЬггга па гагНке и 18ЮГ1)зко) ргоЛози,

1 з1оуепайка 1 ЬгУагзка тиг1ка зи зе пате гагШе за гараапоеугорзкот

ггаё1а]от 1, рорт згрзке, рп1адосШе а1)еУ1та зуо)1Ь пааопа1пШ рокгега.

8уака ]'е га зеЬе пазю)а1а да югт1га 8У0)и пас1опа1пи тиггйки кикши,

а да зе гашп и пазшуки роз1иг1 зиЫат 1 гептЙ&т а!оз(!дпиЙ1та еугор-

зкод гагУо)а.

17 11рог. Се$ко-$1тетик$ ЪийеЪтй $1от{к, «V. 2, 1965, 81г. 786.

18 Мшгк т ОасЫсЫе ип4 Се$етоаг1, 11, «1г. 532.
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Згапкочиси )е ргес1 обгта 1811 сИ). Ы)е§оу )'е па)Уе& гпаба) $15игпо

и юте зЧо )е розгаую Ие)пе гетеЬ'е згрзко) пасюпато огцепгазапо) пиша,

аок )е и еугорзкип ок\тта тгегезапгап игоИко икоИко зе Ые^оуа к]е]па

1$ЬоШ5ш и ОЗПОУ1 роаиаагащ за 1зЬоалзтпа еугорзкт пааопаЫШ котро-

гхаопш §ко1а. Ч згрзко) Ы зе пиша уегоуато пааопаий ргауас ро)аУ1о

1 аПгткяао 1 Ьег п)'е§а, аП гпагпо казпце. ЗгаЫслтс )е, аак1е, за зуо]Ш1

гааот 1 к!е)шт зЬуагаЫет иЬггао гагуо) итегтбке пишке 1 п]'епо из-

тегеп)е. Оз1т года, пе ггеЬа гаЬогаут <1а зи ркаща ко)а зи зе ро)ауПа

око Ые^оуе и1о§е иЬггаЬ угеЛюуап)е п)е§оуе Нйпози 1 и копзекуепа

иоса1а па хотигап^е аотасШ котрогпога, за бЩт зи гааот п)едоуе кф'е

розга1е геаЬюзг.

Вга^опп Сюегко

ТНЕ№ОККОР КОКЫЕ1ЛТЕ 8ТАЫКОУ1СШТНЕ ЫСНТ ОР ОЕУЕЬОРМЕКТЗ

Ш М081С Ш 8ЕКРЛА АЫБ Е1ЛАОРЕ

8 и т т а г у

Зшпкоухс Ьесате тУо1уес! т сиШуагеа1 пишс аг кз уегу Ьевтптдз

т ЗегЫа, у/Ьеп Не у/аз а1геас1у \уе11 асяиатгес! улгЬ ЗегЫап гЫк зоп§з,

у/ЫсЬ Ье а1зо со11есгес1 ап<1 згисиес1. №Ьеп Не Ьесате сопаисЮг о!" гЬе

ВеЦзгаае СЬога1 Зоаегу, Ье Ье^ап го риг тго ргасгке Ыз Иеаз, ассогсип§

го у/ЫсЬ гЬе рго§гаттез ог" гЬек сопсеггз *еге го тсшае, т гЬе Пгзг р1асе,

гЬе пишс оГ 8егЫап сотрозегз апс! а1зо ог~ огЬегз у/Ьо Гтеа т улгЬ Ыз

сопсергюп оГ гЬе 8егЫап пагюпа1 сЬагасгег т пишс. ТЫз ^шгетепг

оГ Ыз тПиепсеа гЬе сЬоке ог~ рго§гаттез пог оп1у т гЬе Ве^гаае СЬога1

Зоаегу, Ьиг а1зо ш огЬег ЗегЫап СЬога1 ЗоаеНез. Шгс-ггипагегу, Ье сои1с1

пог риг Ыз Ыеаз тго ргасглсе, Ьиг 1еЛ гЬе Ве15гаае СЬога1 Зоаегу Ьесаизе

ох" Ш-Ьеа1гЬ ш гЬе зрппд оГ 1864. 1п аП ргоЬаЬШгу к у/аз Ье у/Ьо зи$>§е$гес1

аз Ыз зиссеззог БаУопп 1епко, улгЬ у/Ьот Ье Ьаё акеаау Ьееп т с1озе

сопгасг у/Ьеп 1епко у/ая дуогкт^ 1п Рапсеуо. Аз сопёисгог ог' гЬе Ве1§га<1е

СЬога1 Зоаегу 7епко ШНу зооп Ьесате тУо1\е<1 т а дьадгеетепг у/1гЬ

гЬе сотт1ггее апа зт^егБ оГ те Зос1егу, \уЬо ассизеа Ыт ог" аераптд

Ггот те рагЬ у/ЫсЬ 8гапкоУ1С Ъяд. тагкес! оиг. ТЬе сопГНа р^^чз^У

Ьесате зо асиге гЬаг 1п 1877 1епко гез1§пес1 Ыз роз1г1оп т гЬе Зос1егу.

ТЬе геазоп !ог 1еаутв гЬе 8ос1егу ^уаз оЬуюиз : 1епко сои1а пог ассерг

гЬе сг1г1с1зт гЬаг гЬе опепгагюп оГ Ыз рго^гаттез у/аз Гаи1гу. ТЬе соп-

8е^иепсе8 оГ гЫз сг1г1азт §гуе г1зе го зотегЫп§ у/ЫсЬ луаз ог" оуегу/Ье1ттв

1троггапсе 1п 8егЬ1ап си1тга1 роНгхсз оГ гЬе 1880з апа гЬегеаГгег. Рог

т гЫз соппесг1оп гЬе ^ие8г^оп агозе аз го у/Ьо ЬеШ рг1ае оГ р1асе т те

йеуе!ортет ог" ЗегЫап тизхс, Уепко ог 8гапко\1б. 1п зрхге ох" ^епко'з зег-

у^сез 1п аеуе1ортд 8егЬ1ап Котатгс тиз1с, 1г тшг Ье за1с1 таг гЬе сепгга1

го1е 1п гЬе та1п с1еуе1ортепгз Ггот хЬе Ье§1пптд оГ гЬе 1860з Ье1оп§з

го Згапкоу^с. 1г у/аз Ье у/Ьо ро1пгес1 гЬе у/ау у/ЬхсЬ ЗегЬхап тиз^са! «Зе
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уе1ортеп18 тееге (о 1о11о\\г. Тпаг тгау мгаз сопашопес! Ьу паНопа1 Гасгохз

апд. 1ес1 го гпе гогтагюп о!" гпе ЗегЫап тизкж! згу1е туЫсЬ ^уа8 Гогтей

аГгег Ыз шпе Ьу Згеуап Мокгап^ас апё туЫсп >уаз сопппиес! Ьу а зепез

ог" ЗегЫап сотроьегз {"гот гпе Котаппс репой пфх. ир го гпе тозг гесепг

згаде т 118 ёеуе1ортепг. 1п гЫз соппеегюп к 18 тгегезгт§ го сопзИег

гпе розз&Шгу гпаг Згапкоугё <Ш<1 пог сЬозе гЫз сИгесгюп ипйег гпе т-

Пиепсе о{ Еигореап пагюпа! гтшса1 зспоок; гЬе Иеа гагпег сате {"гот

тогЫп Ыт, Ггот Ыз йеуогюп го гпе ЗегЫап пагюп апй Ыз геуегепсе Гог

гпе ЗегЫап пепгаде ог" Го1к пиша N01 оп1у аз а сотрозег Ьиг ако аз а

гЫпкег ЗгаЫимб 13 оГ тгегезг ш гЬе сопгехг оГ гпе с1еуе1ортепг оГ Ьогп

ЗегЫап тизк: апй Еигореап пише аг 1аге;е.



ВАСИЛЩЕ КРЕСТИН (Београд)

ИСТОРЩСКИ ОКВИРкВРЕМЕНА КОРНЕЛЩА СТАНКОВИЪА

Када би се даьале основне карактеристике времена у ко]ем )е

живео и стварао Корнели^е Станковий, онда би се )едноставно могло

реки да )е он сво) век провео у алсолузистичким системима кнеза Кле-

менса Метерниха и Александра Баха, ко]с ме1}усобно дели револушф

1848/49. године. Ме^утим, иако кратко, обележено пре сьега апсолу-

тизмом и р«волушфм, раздобл>е од 1831. до 1865. године, у ко)ем )е

живео СтаиковиЬ, наби)ено )е бро)ним и значащим дога!)а)има.

Када се СтанковиЬ родио и више Юдина касшф, све до мар-

тоьских дана 1848, Срби у Угарско) живели су у релативном миру.

Спутани на пол>у политике реакционарним начином владан>а Фравье

I и канцелара Метерниха, они су показивали веЬу активност у црк-

вено-школским питааима, око ко^их )е вожена борба измену црквене

хи)ерархи)е и гра^анства, ко^е )е у тим пословима предводио Теодор

ПавловиЬ. У културном погледу Срби су бележили извесне успехе,

али су читавом шиховом напредовашу дубоко утискивали печат Ме-

тернихов апсолутизам и конзервативна схватан>а карловачког митро

полита Стефана Стратимировийа.

У време детиаства и 1)ачког доба Корнели^а СтанковиЬа Пешта

)е веЬ била културни центар Срба, кощ се постепено почео померати

према хьиховом етнкчком средишту, према Новом Саду. Културни

развитая Срба тога времена сав )е био прожет борбом Вука КарациКа

са конзервативцима. Баш тада, у врсме Корпели)сва дечаштва, стасала

)е нова генеращф ерпских интелектуалаца, попут Бранка РадичевиЬа,

Ъуре Даничийа и других, ко)а се придружила Вуку и повела одсудну

битку против назаднйштва у ерпском културном и политичном животу

уочи револущф 1848. године, тежеЬи демократизации културе и

укла1ьан>у феудалног духа ко)им )е она била прожета.

Под снажним утисцима разбукталог ма^арског национализма, кощ

)е деловао подстицащо на осниваше бро]'них ма^арских културних

установа, и Срби су током четрдесетих година, инишфтивом Матице

ерпске, а и самостално, образовали многе читаонице ко)е су окугл>але

ерпску интелигенци)у и ^ачко-студентску омладину. У више грацоьа,

као што су: Нови Сад, Сомбор, Вршац, Велика Кикинда и Велики
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Бечкерек током тридесетих и четрдесетих година они су и.«али о.оје

дилетантске позоришне дружине, које су доприносиле буђењу и уч-

вршћивању националне свести. Уз то, што је за нас од посебног инте

реса, Срби су баш тада у више места, као што су Арад, Панчево и Нови

Сад образовали и посебне музичке дружине. Сасвим је могуће па се

у Араду, у којем се школовао Станковић, први пут озбиљније сусрео

са „хармоническим пјенијем", које су неговале све музичке дружине,

често организујући балове на којима су највише неьане народно песме

и на којима је свирана народна музика. С обзиром на то да је Стан-

ковић извесно ьреме ђаковао у Сегедину, није искључено да )е и он

био члан тамошњег ђачког друштва „Младо уЈедињење", ко)е )е ос

новано 1835/36. године попут сличних српских ђачких и студентских

друштава у Грацу и Пожуну. Поред литерарних амбиција та друштва

су испољавала и јасну националну определ>еност тежећи обнови Ду-

шановог царства, а због снажне мађаризације, под утицајем Људевита

Штуоа и Јана Колара, налазила су спас у идеји свесловенства.

Кроз поменуте културне установе образоване на чисто национал-

ним основама Срби су током тридесетих и четрдесетих година пружали

отпор насилној мађаризацији, која је тада била у пуном замаху. Ма

ђарско средње племство предвођено Лајошем Кошутом покушавало је

да у црквеној администрацији, па и у богослужбеним юьигама црквено-

словснски и славеносербски замени мађарским језиком. Штавише,

планирано је да се мађарски постелено наметне силом као наставни

језик у српским школама. Србима је и иначе тешко полазило за руком

да добију јавне службе, а без знања мађарског то се никако није могло

догодити. Због симпатија које су гајили према православној Русији

и према другим словенским народима они су били под сталном сумњом

да су панслависта, па им је из године у годину, не само сужаван него

и угрожаван културно-просветни и национални развитак. Нужно је

нагласити да је панславизам тога доба уопште, а и код српске омладине

посебно, имао „одбрамбени карактер и више се ослањао на прогре-

сивне тековине руске културе и руску антитурску политику, него на

царизам као стуб европске реакције, који њиме, због јаче наглашених

демократских црта није био ни мало одушевлен, па га није ни при-

хватао нити помшшьао на разбијање Хабзбуршке монархије и ства-

рање словенског царства. Међутим, мађарско племство и касније ли

тература превидели су те позитивне чшьешще и сваки вид слове* ске

сарадње приказивали и као антадржавни и Као реакционаран."

У унутармађарској борби која се тридесетих и четрдесетих година,

у тзв. реформном периоду, водила између грофа Иштвана Сечењија

и Лајоша Кошута Срби су се у потпуности приклонили првом. Они

нису ни могли, а ни хтели да иду заједно са мађарским националистом

и револуционаром какав је био Кошут, који није крио да му нимало

није стало до равноправности народности, него само до афирмације

нчему миле и драге мађарске нације.

У исто време када су Срби у Угарској били принуђени на борбу

против мађаризације, и у Хрватској је из ист их разлога настао илирски

покрет. Огромном већином Срби из Угарске, предвођени Теодором
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Павловичем, власником и уредником пештанских Сербских народных

новина, нлсу прихватали илире. Найме, национално бу^еае Хрвата,

борбу за )език и сгвараае в>ихових националних инстилуци)а сви Срби

су искрено поздравллли, али нису хтели сво^е национално име да за-

поставе и претпоставе га илирском. У том погледу толерантной од

пештанских Срба били су новосадски, док су се Срби из Хрва'кже

у потпуности уюъучили у илирски покрет идентифику)уЬи сво)е ин

тересе са интересима покрета. О државьу младог СтанковиЬа према

илирском покрету ни)е могуЬе реки ништа конкретно, )ер о томе нема

никаквих података, али, судеЬи на основу аеговог касгацег односа

према Хрватима, о чему Ье )'ош бити говора, може се реЬи да )& он према

вьима га)ио искрене и братске симпатаф. У сваком случа)у илирски

покрет са сводим песмама будницама ни)е остао без трага у касгафм

стваралаштву Корнели]а СтанковиЬа.

Док су се Срби у Угарско) током тридесетих и четрдесетих година

XIX века налазили у чврстим стегама Метерниховог апсолутистичког

система, у Срби)и тога доба збивали су се колико бро)ни юлико зна

чащи догами. Не улазеЬи дубл>е у ьихову анализу, вал>а се присетити

да )е Кнежевина 1834. године у Новинамс срйским стекла сво) први

лист, да )е 1835. добила први, тзв. Сретен>ски, а 1838. тзв. Турски

устав, после ко)'ег )е кнез Милош ОбреновиЬ био прину^ен да напусти

Срби)у. Влада н>еговог наследника, кнеза Михаила, сва )е била прот

кана сукобима и борбом са уставобранител>има, ко)и су, после тзв.

ВучиЬеве буне 1842. године, успели да га збаце, а за новог кнеза иза-

беру Александра Кара^ор^евиЬа. Од тог тренутка почела )е у Србищ

уставобранител>ска ера, у ко)0] су на|важни)'у улогу играли: Тома

ВучиЬ-ПеришиЬ, Аврам Петрони)евиЬ, Или)а Гарашанин, Сто)ан Си-

миЬ, Паун 7анковиЬ, Стеван КниЬанин и други. Поред изгра!)иван>а

административно-бирократског и судског апарата власти, ко)и су ка-

рактеристични за уставобрани^ел^ски режим, 1844. године )е настало

у^ачершашу'е" — национално-политички програм Срби)е, али су у то

време све присутни)и и сукоби измену присталица ОбреновиЬа и Ка-

ра^ор^евиЬа, ко)и су достигли врхунац у познато^ Катансно) буни.

У унутраипье сукобе Срби)е мешале су се и велике силе, ко)е су, свака

на сво) начин, ту желеле да стекну што веЬи утица).

Крупан догёфа), ко)и \е из темел>а потресао не само Аустри)у него

и веЬи део Европе, )есте револуци)а 1848/49. године. НЬене кратко-

траще светле дане, али и трагичне допфа)е, са разноликим страхотним

последицама, из нащепосредщф близине могао )е да прати и Корнели^е

СтанковиЬ. КуЬа Павла Ри!)ичког, у ко)0) )е СтанковиЬ тада живео,

како у Будиму тахо и у Бечу, била ]е право стециште на)истакнути)их

српских давних ргдника, ко)и су у револуци)и играли знача)ну улогу.

Ту се он, веЬ као зрео младиЬ, сретао са Зованом СуботиЬем, Констан

тином БогдановиЬем, Ъор^ем Сто)аковиЬем и многим другим.

По слому револуци]е завладао )е у Аустрищ прави контрареволу-

ционарни терор, ко)и )е на)ьише погодио Ма^арску и Макаре. Поред

погубтьевьа 13 маг)арских генерала, убиства Ла)Оша БаЬанлф, првог

председника независне ма^арске владе, извршено )е )ош преко ПО
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сдфтних прссуда. Око 1.500 лица осуђено је на дуже и краће временске

казне, неколико хиљада силом је регрутовано у војску, а много њих

нашло је спас у инострансгау. Свуда по земљи радиле су пурифика-

ционе комисије, које су испитивале одговорност и кажњавале све оне

који су се огрешили о верност према цару.

Док су Мађари сурово кажааьани, Срби су само привидно били

награђени када су 18. новембра 1849. посебним царским патентом стекли

Војводство Србију и Тамишки Банат. Како тим

царским актом ни приближно нису задовољени српски национални

интереси постављени у револуцији 1848. године, Срби су били дубоко

разочарани, али када су се заједно са осталим народима Монархије,

укидањем тзв. Мартовског устава, поново нашли у стегама апсолути-

стичко-централистичког система, излаза ьише није било. Као природни

пратилац апсолутизма и централизма од 1854. године започео је процес

насилие германизације. Носиоци германизации, тзв. Бахови хусари,

били су бројни чиновници страног порекла, који су преплавили све

ненемачке покрајине Аустрије и у свакодневни живот унели шпио

нажу, денунцијације и лакташење. Због изузетно строгих прописа о

издавачкој делатности цензура је подвргла строгом надзору сье тво-

ревине духовне делатности. У периоду од 1849. до 1860. године притисак

режима осећао се у свим подручјима живота, а страх од полиције,

агената и процвале денунцијације унео је у јавни живот опште мртвило,

па Светозар Милетић није случајно истицао да је време Бахова алсо-

лутизма било глухо доба, у којем се „за народ није радити дало". Власт

је пажљиво испитивала расположена становништва, сазнавала је ње-

гове мисли и осећања према владајућој династији и систему, била је

упозната са националним, политичким, културно-просветним, друштве-

ним и економским тежњама. Заокушьен страхом од избијања нове

револуције, апсолутистички режим је сумњичио Србе да ће се, неза-

довољни оним што су добили, удружити са Мађарима. Још већу опас-

ност од српско-мађарског савеза Бах је видео у панславизму. Стога

је, да би стао на пут панславистичким тсжњама омладине, забранио

Србима и другим Јужним Словенима да студирају у Прагу и у н»ему

се напајају толико оцасним свесловенским идејама. Не без разлога

Срби у Аустрији су сумњичени због сепаратистичких тежњи, због

намере да се отцепе од Аустрије и припоје Србији. Све подозриве лич

ности, било да је реч о сепаратистима, панславистима или револуцио-

нарима, ако су се налазили у држаЕној служби, власт је, са намером

да их политички онемогући, премештала из једног у друго место, обично

у непознату средину, у којој су биле мале могућности за јавни рад.

У таквим, нимало лаким приликама, када је Војводством све-

моћно упраншао н>ен гувернер гроф Јохан Коронини, када су српски

књижевници били принуђени да ћуте, а из општег мртвила изузетним

прегалаштвом се издвајао својим Србским дневником само Данило Ме-

даковић, Станковић је путовао по Војводини и Србији дајући концерте

и сакупљајући грађу за своја музичка остварења.

Када је реч о историјским оквирима времена у којем је живео

Станковић, нужно је поменути кримски рат (1853—1856), који су про
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тив Русите водили: Турска, Енглеска, Француска и Сардшпф. Пораз

Русите у том рату распршио )е све наде Срба у Аустри)и о могучем

ослобо1)ен>у од апсолутистичко-германизаторских стега и о у)едшьен»у

са Срби)ом. Само две године по свршетку кримског рата и Париског

мира, ко)*им )е та) рат окончан, у Срби)и )е 1858. године, после Свето-

авдре)'ске скупштине, извршена династичка промена. Александър Ка-

ра!)ор!)евив )е тада био принуден да кнежевски престо уступи ьеЬ оста-

релом кнезу Милошу, ко^ег )е 1860. по други пут наследио син Ми

хаиле. Готово у исто време када су ее збивале ове промене у Србидт,

Аустри)а )е у рату са Француском Наполеона III и Пьемонтом, у

биткама код Ма^енте и Солферина 1859. године, претрпела тешке

во)не поразе. Непосредне последице тих пораза биле су губитак Лом

бардов, ко)а )е припала ГЬфмонту, али и крах алсолутистичког система

Александра Баха. Неуспели рат против Француске и Пьемонта проу-

зроковао )'е и укидаше Воеводства Србтф и Тамишког Банат а, до ко;ег

)е дошло 27. децембра 1860. године, што )е тешко погодило све ерпско

становнингшо с обе стране Саве и Дунава.

ВеЬ )е речено да )е Станковин према Хрватима га)ио искрене и

братске симпати)е. То )е он показао баш у ово време, с пролеЬа 1860,

када су у многим кра^евима Хрватске, због претходне неродне године,

становници имали великих прехрамбених тешкоЬа и када су формално

гладовали. Колико )е аустри)ска влада показивала мало интереса да

помогне страдалшщима у Хрватско) толико )'е мадарска центри)а, пре

света из политичких разлога, на )едан врло организован, готово де-

монстративан и свечан начин у Пешти и другим местима Ма1)арске

прире^ивала балове, концерте и лутрфе у корист гладких у Хрватско) .

Из чистих симпатща, братске солидарности и хуманих осеЬатьа, без

било каквих нациокалнополитичких калкулаци)а, то) акцией, ко)а ;е

имала за цил> да помогне становништву Хрватске ко)е )е гладовало,

придружили су се и Срби из Беча. Под руководством СтанковиЬа

они су на други дан Ускрса приредили концерт чи)'и )е чист приход

био намешен „у ползу страда^уЬи Хрвата".

Док )е мадарска центри)'а сводим поступцима успела у Хрватско)

да разбукта ма^арофилска осеКан>а, племенити гест Корнели^а Станко

виКа и бечких Срба остао )е незапажен и без било каквог утица)а на

пототье односе Срба и Хрвата, ко)и су, због спора око државноправне

припадности Срема, после укидатьа Воеводине, били дубоко порсмеЬени.

Период од 1860. до 1865. годиве, када )е реч о Аустри)и, карак-

теристичан )е по лутанлма и тражетьу нащодеаифг облика државног

уре!)ен>а, ко)и би био у статьу да стабилизу)е и учЕрсти Монархи)у.

По«.ле краткотращог определ>ен>а за федерализам, Фратьа 1осиф се

1861. године поново приклонио централизму, чищ ]е главни заговорник

био председник владе Антон ритер Шмерлинг. Раздобл>е од 1861. до

1865. године по н>ему )е добило име и познато )е као Шмерлитов йро-

визорщ.

На)знача]'ни)и допи)а)и тога времена ко)и се тичу Срба су: Благо-

вештенски сабор из 1861, на ко]'ем )е захтевано поновно конституисан>е

Во)водине; устанак у Херцеговини, ко)и )е избио под во!)ством Луке
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ВукаловиНа; и бомбардоваше Београда 1862. године, после ко)ег ;е

дошло до ме!)ународних заплета веКих размера. У Срби)и, у ко)0) ]е

баш у то време боравио СтанковиК, кнез Михаило )е схгроводио опсежне

реформе у државним установама и у ьо^сци. Ме1)у Србима у Угарско)

вен тада су биле уочллве три политичке струне: ма^арофилска и про-

дуалистичка, ко)у )е предводио МилетиК и ко)а се налазила у опозицищ

према политици кнеза Михаила; пробечка, ко)а се залатала за феде-

рализаци)у Монархи]е, и треЬа, ко)а тце имала )'асно дефинисани

програм, па >е у нечему била ближа српским федералистима, а у не

чему дуалистима. У сваком случа^у, национални покрет Срба био )е

разби^ен и кретао се разним смеровима.

На ме^ународном плану прву половину шездесетих година XIX

века карактеришу гра!)ански рат у Северно) Америци (1861—1865),

укида&е кметства у Русичи (1861), польски устанак (1863) и пруско-

дански рат (1864). Крупне државне промене у Аустри)и, до ко)их )е

дошло током лета 1865, када )е Фран>а .Госиф напустио централизам,

СтанковиК ни)е доживео, али )е и без тога, у сзом кратком веку, био

сведок колико броршх толико значащих дога^а^а.
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Уа$гИ]'е Кгезпс
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ДЕ1АН МЕДАКОВИЪ (Беогрвд)

СРПСКА КУЛТУРА У ВРЕМЕ КОРНЕЛЩА СТАНКОВИЪА

(1831—1865)

Временски распон у ко]ем живи и дела Корнели;е СтанковиЬ

може се, готово непогрешиво, означити као доба наше ране и зреле

романтике. У кратком раздобл>у од 1831. до 1865, код Срба су се десила

многа, заиста судбоносна друнпвена и политичка гбива&а ко)а су уве-

лико изменила слику наше културе, и то у свим н>еним видовима. У

позадини шихово), несумаиво сто)е два српска устанка у ко)има се

ра^ала и обновлена српска држава, та) вишестолетни идеал српског

народа. Захвал>у>уЬн великом историчару Леополду Раньеу, просвечено)

Европн пружено )'е веЬ 1829. године „научно обавештенл" о рево-

луционарним збиван>има у овом делу Европе, а никако случайно и у

овом чину среЬемо се са дае значаще личности, са 1ерне)'ом Копитарем

и Вуком КарапиЬем, од ко]их Ье ова) последней пресудно утицати и на

целокупна духовна стремл^енл у српском романтизму. Наткриливши

сво^е време, Вук )е борбом за народни )език, а посебно сворм редак

циям српских народних песама, премостио све политичке границе у

ко)има )"е та) народ живео. Ни)'е претерано ако се каже да )е велика

тековина н>еговог дела и )едно ново осеКаье ме^усобне припадности,

сво)'еврсно духовно у)'един>ен>е, чи)а )е садржина битно утицала и на

политичке идеолошке програме не само обноыьене српске државе

веЬ и српског народа у целини.

Годину дана дре ро^ен>а Корнели)а СтанковиЬа Срби)а )е добила

хатишериф, ко)им }е правно потвр^ено посто)'ан.е )едне нове, полу-

вазалне балканске државе. Од тог тренутка започшье у српском народу

и важан продес у ко)'ем се дотадаппье духовно и политично првенство

аустри)ских Срба постепено преносе у Кнежевину Срби)у. БиЬе то

процес кощ Ье, без обзира на многе неспоразуме, Срби у Аустри)"и

доживллвати као природ^ну, нужну последицу стечене слободе. У

периоду нашег романтизма могуЬе политичке тешкоье увелико су по-

тиснуле културни преобража] српског друштва. О том преобража)у

сведочи дело кована Стерще ПоповиМа, тачни)е, аегов брижни, умни

напор да у периоду од 1840. до 1848. створи културни програм младе

српске државе. Штавише, ако се та) аегов велики и видовити рад
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сагледа у целияи, може се реКи да )е, слично Илищ Гарашанину у

политици, 1ован Стерла Попоаин стаорио у култури сво)е „Начер

танное".1 Била су то два великана, загледана у будуКност и |еднаки

цшь „да се народ наш у ред остали европейски држава постави", свесни

да )е младо) српско) држави неопходан усаглашен поли1ички и кул-

турни програм, стршьиво истра)аван>е у процесу да се слободом и про-

свеКеношКу надокнаде мучке празнине вишевековног ропства. Ради

извршеьа ових задатака, у Београду )е 7. новембра 1841. године пот-

писан указ о уставу „Друштва српске словесности", ко^е Ке све до

1864. и свог претвэран>а у Српско учено друштво носити главни терет

у културном преображав Кнежевине Србще. На та) начин, поред

Матице српске у Пешти, Срби су добили рш 1едно юьижевно и научно

друштво ко)'е )е од почетна било поставлено на широ) основи и, ко)е

)е, што ни)"е ман»е важно, имало осигурану државну потпору. По Уставу,

цшь Друштва српске словесности састо)и се у „расщюстравъававъу

наука на српском )езику, а поглавито у образован^ и усавршенствован»у

)езика српсКо народног". Оваква усмереност Друштва сасвим )е ра-

зумл>ива ако се има у виду да )е то време када }ош тра)е Вукова борба

за )езичку и правописну реформу. Као да )е свима било )асно да од

раз)'аппьених и )едном сре^еник )езичких питала заииси и будуКност

свих научних области код Срба. Занимллга )е и опис лечата Друштва

ко)и открива скоро дирллв занос и веру оснивача Друштва српске

словесности у аихову миси)у. „Та) печат треба да представлл нео-

бра^ено поле, из кога се подиже споменик на ком ее вида грб Срби)'е,

ко)И с леве стране, тек изходеКе сунце озарава. Неьозделано пол>е значи

невозделано пол>е ерпског гаьижестьа: но художествене руке и обра-

зовани умови подижу споменик наукама у Срби)и, крчеКи оно удо

пол>е и вьиова нам)ерени)а благодатни зраци сунца, то )ест просве-

штени)а, вей осветл>ава)у."2

Иако ]е баьл>ен>е )езичким питангима добрим делом одредило и

обележило делатност Друштва српске словесности, у научно) политици

ове дружине лако се уочава нагли продор историке, а с н>ом у вези

и све успешнее истражиьан>е ерпских старина. Сасвим у духу ВуКових

схватанта, испитиваае наших старина треба да послужи као важан

извор расветл»аьан>у н>егове тамом покривене истори)е. Иста ова, Вукова

начела, присутна су и у распису Попечител>ства просвете упуКеном

Совету 4. септембра 1844. у ко)ем )е предложено да се из државне

касе издво)и 400 дуката цесарских годшшье за истраживан>е и откриван>е

старина, ко)'е треба сабрати на )'едном месту и тако сачувати од про

пасти. Ову акцизу ]ован Стерла ПоповиК )е, слично Вуку, образложио

потребом „како би се повестница отечества нашег, ко)а )'е због бурни

1 О улози I. С. ПоповиКа упор. Д. МедаковиЬ, ]оюн Сшерща ПойовиН и

срйска исшорща умешносши, 5епа зЬтка, Оес1епк$сЬпГг Шг АЫз ЗсЬташ, МипсЬеп,

1971, стр. 478—483.

' Бронислав МшьковиЬ, Друшшво Срйске Словесности од 1841—1864 год.,

Члакци и прилози о српско) шьижевности прве половине XIX века, Нови Сад,

1914, стр. 32.
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обсто)ател>ства прошавши времена доста тамна и недостаточна, испит ала,

и народне славе ради у светлост привела". Штавише, Стери)а ]е тада

упозорио и на спомснике српске прошлости ко)и се налазс и ван граница

Кнежевине, што |е, без сумье, било пресудно када )е Попечител>с1Во

1846. омогунило сликару Димитри)у Аврамовипу да на Свето) Гори

Атонско) истражу^е наше старине. ЗалажуЬи се за Аврамовивев пут,

Стери)а )'е тада написао Совету и ове пророчке речи: „Попечительство

просвештешф, уважава]'уКи отваженное поменутог живописца, мисли

да у овом грамзеау обштсм, гди се сваки народ труди подиви и уз-

висити народност сво)у, и за Срблл )е време озбилло )едан пут почети

мислити о прибирашу они средстава, ко)има ве повестница наша, мрачна

и тамна, про:ветлити, копима Ье се с)а)ност и величина старе славе

србске угледати, и народ србски, одушевлен с)а)'ношьу прадедовског

величина, моКи на благородна и велика дела лакше покренути. Песме

народне, ко)е цовестницу замен>у;у, усхиву^у Србина особитим востор

гом, скоро показано ношиво неко, под именом народно, ко)с су неки

младиви почели носити, обшту )е позорност само због тога, што име

народности носи, побудило, но какво )е управо србско одело било,

каква су дела Србл>и учинили, какви споменици носе трагове уси-

л>аван>а трудова и величества народа Србског то ]е завесой мрака по-

кривено, ко)у скинути само )е садаппьем правительству у част пало,

по томе што прег}ашн>а бурна времена нису дозволлвала о томе ни ми

слити..."3 Отуда, никако ни)е случайно што ;е човек оваквих схватан>а

положио вев 1844. и темел>е Народном музе)у, сачинивши сводом руком

и нъегов први инвентар.

Иако )'е Димитри^е Аврамовив приступио описиьанъу српских

старина, нащре Раванице и Манаси)е, а затим, 1846, и Свете Горе,

подстакнут давном жел>ом да по манастирима прикупи гра^у за сво)е

истори)ско сликарство, при чему ]е у првом реду мислио на „ношиво",

итак, плод въеговог рада далеко )е превазишао оно што ]е себи ставио

у задатак. Две шегове кн>ижице Описание древности србски у свешоу

(ашонско}) хори, Београд, 1847, и Свеша Гора са стране вере, художества

и йовесшнице, Београд, 1848, представ1ьа)у за Србе право откриве и

дога^а) у култури читаве епохе.4 Цео )едан свет нераскидиво повезан

са целокупьом српском духовношву. ризница многих истори)ских све-

дочанстава, уградиКе се тада у српску истори)ску свеет, а Аврамови-

Ьеви научни резултати понуг)ени су и страной свету. До сада ни)е било

познато да су литографисани цртежи из Ойисанща приюьучени чланку:

ГИе К1б$1ег от НегНцеп Вег^е АгНо$, а об|авл»ени су 1852. у Шиипепе

2еиип%-и,ь чи)'и )е аутор на)вероватни)е ова) наш радознали и учени

сликар. Тек се Дечански йрвенац Гедеона 1уришива, об)авл>ен 1852,

може по знача)у мерити са радоьима Димитри)а Аврамовива. 1една

пространа облает српске средоьовековне државе, са многим великим

* Д. МедаковиН, нав. дело, стр. 482.

4 О АврамовиЬу упор. М. ВасиЬ, Димишрще АврамоеиН, Београд, 1970.

• 111ш1пег1с 2с1ШП8, Ье1р21В, 27. Мига 1852, Вё. XVIII (VI) N0. 456, пеие

Ро1ве, 51г. 196—198.
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и значащим споменицима, изгуб.ъгна у мраку отоманске власти на

Балкану, откривгна је и приближена бар учении људима онога времена.

Истовремено, сва та Јуришићева открића још једном су потврдила

исправност научне усмерености Друштва српске словесности, тачније

оних његових сарадника који су се залатали да се од аматерског бав-

љења језичким питањима коначно пређе на иисање српске историје,

при чему је свима било јасно да је за тај подухват неопходно да се прет-

ходно прикупе и критички објаве писани извори. Како се у Друштву

о томе размтшьало, сведочи и умни Сергије Николић, који се још

27. фебруара 1847. залагао да писање српске историје постане главни

друштвени задатак. Образлагао је он то речима: „У међудржавним

и међународним одношенијама и при суђењу судбе каквог народа, при

решавању запроса о његовом бићу или небићу, његовом животу цело-

купном и смрти народној не пита се толико, имали народ у себи довољно

основа за своје биће, него се више пита јели он то и како делом по-

казао; не пита се, каква су својства поедини лица, која народ сачи-

њавају, него се пита каква је целокупна народна лнчност и имали |е

у правом и својственом смислу; мери се најстрожие на мерилу поли

тичном снага оне целокупне свезе, која сав народ у јединству држи,

по коме ее достоинство његове народне личности оцењује." Па даље:

,Д1ародна је и особито државнонародна повестница не само најбољи

и најпоузданији облик народног живота, него и најдостоверние сведо-

чанство у међународним одношенијама; народна је повестница крштено

писмо целога народа, и по томе међу овима наукама највише народна."

Ншпта мшье није значајно ни то што се Николић том приликом заложив

и за слободу која је неопходна при писању сваке добре историје. Он

изреком каже да је нужно писце историје до краја уверити „да ји неће

и несме нико због истине, како би они описали, непосредствено или

лосредствено гонити или казн н>ину зактевати".«

Међутим, радом у Друштву српске словесности нису до краја

иецрпена сва Николићева залагања око унапређења српске просвете

и културе. Истакао се он и као писац и издавач занимл>ивог часописа

Будилник народне просвете, чији је први и једици број изашао у Бсо-

граду 1851, у којсм је об)авл>ен и важан текст Димитри)а Аврамовића,

заправо предлог Попечитељства да се у Београду отвори Једна сли-

карсна школа. Николић је занимљива личност и због своје намере

да 1858. покрене часопис под именом Живописны летопис. До ове одлуке

он је дошао пошто су нешто раније, 13. марта 1856, била потврђена

правила и ј«.дног друштва названог „Чуварниј одбор ербски живописа",

што је још један доказ да се у Кнежевини Србији већ озбиљно раз

мтшьало о уметности, о њеном унапређењу, помагању и ширењу. Из

Николићевих написа јасно проистиче и чињеница да се за њега ства-

ралаштво ерпских сликара потпуно уклапа у општу слику Која доиуљава

и осветл>ава поруке српске историје. У педесетим годинама ова облает

још има водећу улогу у развоју друштвених наука код Срба, а велики

• Дејан Медаковић, О СерГију Николићу, Зборник за ликовне уметности

Матице српске, Нови Сад, 1977, 13, стр. 269.
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подстица) добиКе об^ашьиваньем МнклошиЬевих Мопитеша ЗегЫса

вреаамга кгмопат 8егЫае, Вотае, В.а%и$И (Беч, 1858) и Пуцийеве

збирке Срйски сйоменици из дубровачких архива (Београд 1858. и 1862),

чиме )е усво^ено веЬ старо начело евроиене историографии сажето

у девизи ай Ропш.

И тако док )е Кнежевина Срби)'а доживл>авала сво^у наглу евро-

пе)изаци)у, ко)"а )е обухватала све видове живота, Срби у Аустри^и

традициональо везани за Беч, увучени су 1848. у вртлоге ма^арске

револуцв)е. Као знак царске милости, они су на]зад добили и терито-

ри)у ко)а )е под наэивом „Во)водовина Срби)а и тамишки Банат" изу-

зета из угарске надлежности. Ме^утим, целокупни живот Монархине

одви)ао се у периоду од 1849. до 1859. у суморном знаку Баховог ап-

солутизма, ко)и ]е пао тек после аустри)ског пораза у Италики.7 После

тих дога$а)а у Монархини )асно се испол>ава)у федералистичке тежвъе,

очигледни наювешта)и будуЬег дуалистичког уре^евьа. 1ош ]едном су

Хабсбурзи жртвовали Србе, а веЬ 27. XII 1860. цар )'е потписао декрет

ко)им се укида)у „Воеводство Срби)а и тадшппш Банат", те )е ова те-

ритори)а враЬена крал>евини Угарско) „на основу државноправних

претензи]"а ове кральевине на споменуте области". На политичку по-

зорницу тада ступа СЕетозар МилетиЬ об)авл>у)уЬи сво) знаменити

Туциндански чланак, чи)'а окосница лежи у сазнаау да се више нема

шта очекивати ол влада)уЬих класа ко)'е из Беча упрэвл>а)у читаьом

Хабсбуршком Монархизм.8 Неуспех ерлског Благовештенског сабора,

одржаног 21. марта 1861, )ош више )е поразио сва она надавьа везава

за облает „Воеводина Србска" са „собственом унутрашьом администра-

ци^ом", са „ербском народном организациям", са „изабраним ербским

во)водом на челу" и са „извесном аутономи)ом, под заштитом уставне

слободе".» Тек после аусгро-угарске нагодбе 1867. у пуно) мери Ке се

испол,ити сва ограниченна ко^а су Србе политички претварала у Макаре.

Српске идеолошке отпоре до 1867. подржавала )е Кнежевина Срби)а,

а не маку улогу одиграо )е и прави култ Црне Горе, где су у Вэего-

шевом делу на врхунски поетски начин ицеолошКи формулисани цшьеви

српске романтике. Стари мит Косова ВЬегош Ье претворити у )едан

симбол „ко)и утиче на све одлуке и решаван>е на)Конкретни)их пи-

тан>а". ФормулишуНи сво]'е захтеве, он почтье речима „од падешф

нашега царства".10 С правом )'е рекао Иво АндриК да ВЬегош ,говори

о Косову као о ма ком другом морално-политичком аргументу као о

живом и пресудном фактору колективне и личне судбине".11 На та)

начин, ова АндриЬева дефинищф ВЬегоша као трагичног )'унака ко-

совске мисли тачно се уклапа у ставове романтизма, ко)и )е веЬ сасвим

)асно увидео и прихватио начело да се истори)ско у )едном уметничком

7 Коста МилутиновиЬ, Свешозар МилешиН у Хреашсиом Собору, Истражи-

ва&а, Нови Сад, 1980, 9; стр. 181.

* К. МилутиновиЬ, на», дело, стр. 181.

• К. МилутиновнЬ, на», дело, стр. 182.

10 Иво АндрнК, НзНош као шртични ]унак косовске числи, Београд, 1935,

стр. 6.

11 Исто.
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делу не одређује као пролазност тог дела, већ као потенција трајања.

Само оно што је историјско подлеже осавремењавању. Људска дела

добијају живот, ислинску савременост, тек када се, пошто су у исто

рично време довршена, репродукују у духу. А то репродуковање умет-

ничког дела чини се, остварено је, као никада рани)е, у 19. веку и то

повезивањсм уметности са науком, са историјском науком на првом

месту. Та веза одиграла је и у тадањој Кнежевини Србији првораз-

редну улогу, и она је сасвим јасно одређивала и њене инспирационе

зоне. И тако, у Србији Кнеза Михајла створена је посебна уметничка

Клима, известан дуализам историэма, који се, с јсдне стране, огледа

у покорном преузимању готових уметничких решења Европе и саме

окренуте свои средаем веку и каснијим уметничким епохама, а с друге,

у враћању сопственој прошлое™ као неиецрпном извору за стваралачко

постојање ерпске уметности.12 Штавише, нијс претерано ако се каже

да се овакво двојство може у Србији уочити већ за владе кнеза Милоша,

и то најјасније у његовој градитељској делатности. Типични примери

за оваква схватања су Кнез-Милошева дворска црква у Топчидеру,

подигнута 1833. године, и београдска Саборна црква, саграђена у по-

следњим годинама кнежеве прве владе. За разлику од београдске

Саборне цркве, обележене скватањима блиским неимарству Карловачке

митрополије, у којој се прожимају стилски елементи барока и класи-

цизма, црква у Топчидеру у свом основном склопу надовезује се на

средњовековну ерпску архитектуру XV века, тачније — она подсећа

на цркву манастира Враћевшнице, задужбине челника Радича Посту-

повича. Трагање за „ерпским стилом" још изразитије се испољило

приликом градње смедеревске цркве 1850. године. То је и нагнало

Начелство окружја смедеревског да Попечител>ству просвештенвја

изричито наведе да је општина смедеревска решила цркву у вароши

својој правити „по форми постоећи сада у отечеству нашем стари ма

настира, са кубетима а и са торњом, све то у едном здавъу. Жел>а је

њена пак да се план за вапросну цркву узме од каквог најлепшег из-

гледа, мансгира у отечеству нашем постоећег". Власти су препоручиле

Начелништву да црквена општина доведе „из преКа" каквог искусног

инжењера који ће манастир Манасију моћи видети, и план цркве сни-

мити, па „по н»ему, као што је жеља обштине, цркву смедеревску из-

радити". Упркос извесним одступавъима од пројекта, битно је да је

архитектура нове смедеревске цркве заиста инспирисана взглядом ма

настира Манасије.18 Стиче се утисак да су оваква схватања о црквеној

архитектури припремила нешто каснија теоријска размишљања Михаила

Валтровића.

И док је европска архитектура у Кнежевини Србији успоставила

своју везу са средњовековном уметношћу, а веровало се тада да то

води и проналажевъу сопственог, националног израза, ерпско сликар-

ство у Аустрији и Кнежевини Србији имало је нешто другачије раз

11 Дејан Медаковић, Историзме у српској уметности XIX века, Прилози

за историју, језик и књижевност, Београд, 1967, књ. XXXIII, св. 3—4, стр. 208,

13 Д. Медаковић, иве. дело, стр. 201,
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во)не путевс. У првим депени)ама 19. века, пуном успону гра^анског

сликарства, слично као и у Аустрищ, супротставиЬе се и код Срба

традиции барока. Тек нове поуке назарена преокренуЬе и на нашем

подруч)у токове српске цркьене уметности. Са въиховом по)авом, на)-

зад, измените се и слика нашег профаног сликарства, све оно што су

од почетна 19. века градили наши класицисти и заступници бндер-

ма)ера. Везиван>е за Беч дало ]е основни печат српском сликарству

и видно обелсжило читаьу генераци)у српских романтичара. Оно )'е

као последицу имало то што ;е тематика националне прошлости у сли

карству остварена без оног херо)*ског, сьоро барокног замаха и дра-

матике сьо)сгвених француским романтичарима. Скучено у рационално)

конструкци1И, а понекад и до анегдотичности наивно, делу)у те наше

истори)ске композици)е. Присутни су у н>има искрени напор и велика

жел>а да родол>убива садржина узбуди посматраче. Па ипак, )ош ]едном

не се исшмьити дуга традиция онога бечког класицизма ко^и се при-

лагодио назаренским начелима. Само изузетно, у српском романтизму

по)авиЬе се и тако отпорна и самосвоща личност каква )е био Ъура

1акшиЬ, уметник ко)и ^е у откриван>у драматичвих ефеката, испол>ених

у сударима светлости и сенке, а посебно у колористичко) понесености,

пошао од Рембранта и Рубенса, осеЬа]уЬи сву дотра^алост бечких сли-

карских поука. Истовремено, без обзира на сво)у личну, злехуду суд-

бину, Хакшин )е у сликарству досегао и шевингу тачку српског ро

мантизма. У нашем сликарству он )с на)Доследни)*е у имс чисте осепа)-

ности одбацио старо начело класициста да кичицу треба мало умочити

у разум.

Ако се епоха српског романтизма осмотри у целини, )асно проис-

тиче да су тада поставл>ени, формулисани и покренути готово сви важ

ней политички и културни задали српског народа. Без сумнл, главни

предуслов да се они испуне нераскидиво )е био везан за ]ачан>е српске

10 ежевине, о чему сведоче и улыш и та)'ни програм У)едгаьеье омладине

српске, основане 15—18. VIII 1866. у Новом Саду. Оснивачка скуп-

штина )е, поред осталог, прихватила формулу да омладина треба да

тежи неговаау „свести о за)едничко) славно) прошлости, утвр1>ен>у

братске за]'еднице у л>убави општег добра, развитку човечанских вр-

лина, осветл>ен>у народног образа, свеколиком ьапретку Срба — све

на основу истине, а помопу науке". Усво)ени су задали да омладина

,,буди пародии живот у свим ньеговим гранама и да казусе начине за

побшьпшье матери)алног стан>а народног, те да тако надокнаг}у)е радньу

цркве, школе и учених друштава. На све начине, омладина ]е предузела

да васгапа народ у народном духу, да уздиже нарочито родол>убл>е,

да буди народну свеет и проповеда величину ерпску. Она се трудила

да чува и подиже све што ]'е народно: )език, песме, обича^е, ноипьу

и да ствара ратоборно расположение, потребно ради ослобо!)ен>а неосло-

бо^ених српских покрасила".14 Анализира)уЬи ова) обимии, амбидиозни

програм, стиче се утисак да )е он саставтьен на основу чврстог убе^енл

14 Упор. ХЛейицепа от!асНпа згрвка, и: ШгоЛпа Епс\к1оре<И]а 1гр$ко-кгоанко-

ьЫепасЪа, IV, 2авгеЬ, 1929, 81г. 688—689.
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да ке иза гьега стати српска држава и н>ен просвеКени кнез. И )ош

нетто. Та) свеобухватни програм, ]'еднако важеКи за све Србе без

обзира на то где живе, као да закл>учу)е епоху усашьених великана

ко)"и духовно и политички предводе )едан раз)'един.ени народ, чи)е )е

поступавъе дубоко условл>ено час )ачом, час слабирм општом подршкож

наци)е. Кратко речево, створена )'е организаци]а ко)а ]'е примила завет

да препороди српски народ. Она )е могла то да учини зато што су го

тово сви вьени цшьсьи всЬ имали сво)'е претходнике. Н>ена )е трагика

у томе што )с преценила и себе и сво)"е моНи а, можда и више, зрелост

целе наци)е да превази^е сопствену в^ковну заосталост, потценила )е

и улогу великих, махом непри)ател,ски расположених сила у одре-

^иваьу политичке и културне карте на Балкану.

Годину дана пре оснивавьа У)'едшьене омладине српске умро )е,

1865, у Будиму Корнели)'е СтанковиН. С правом ]е тада речено: „Ако

српски народ високо шту)е заслуге Вука, што )е наше народно благо

Европи показао, то има заиста узрока и заслуге СтанковиКа ценити,

)ер )"е ова) рш и нежни^у струну српскога осеЬааа и мелодике српских

песама и оно, где се на^свепф чувство изражава, црквено П)ени)"е,

Европи на видик изнео." У тренутку вьегове смрти, романтизам се у

српско) култури веЬ приближио свом врху. У том процесу, Сганко-

виЬеве заслуге су нссумвьиве. Имао )е среЬу да код Срба утемелл му-

зичко стваралаштво у епохи романтизма. Без н>еговог дела целокупна

слика ове бурне и разним садржа^има богате епохе била би заиста си-

ромашни)а.

Одет МаЫиплб

Б1Е 5ЕКВ15СНЕ КЦЬТЦК. 21Ш 2Е1Т БЕЗ КОМРОШ8ТЕЫ

КОКЫЕЬШЗ ЗТАЫКОУКЬ (1831—1865)

ЕизаттепГаззип^

1т УогНе^епёеп Вепгад уегзисЬг с1ег Аиюг, йеп Ызюпзспеп и.

Ыеепгаптеп с1ег Ероспе, т чтскпег (1ег зегЫзсЬе Котротз! КогпеНш

ЗгапкоУ1С (1831—1865) 1еЬге, ги зкгёмегеп. 2и сиезег 2еп кат ее Ье1 деп

ЗегЬеп ти \пе!еп Ьезйтпи зсЫекзатаЛеп дезеИксЪаШкЬеп и. роНтсЬеп

Еге1§п1ззеп, (Не <1аз ОеоатгЫИ с!ег зегЫзсЬеп Ки1шг т а11еп шгеп Аз-

рекгеп ^езепШсп цейшкгг паЬеп. 1т Нппегдгипс1 згеЬеп гчгаГеИоз сУе

ЪеИеп зегЫзсЬеп АиГзгапёе, т <1елеп <1ег зегЫзспе Зшаг деЬогеп или

егпеиеп мгигйе.

1п ёег Ероспе йез Котапизтиз Ье§апп аисЬ ее* дгоззе Ит\уапс1-

шпдзргогезз ёег зоЫзспеп СезеПзсЬай; сУез Ьегеи^г, пеЬеп ёет №егк

Уик КагасШсз, аисЬ <1аз №егк ]. 8. РороУ1Сз, зет ВезггеЬеп, т йег Регихк

1840—48 Йаз Кшиирго^гатт Йез ]'ип§еп зегЫзсЬез 81аа1ез аиГхизгеНеп.

1п слезен §е1$идеп ВезпгеЪипдеп, ше АиШагопд с1ег тееаГНспеп №ек
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пасЬгиЬо1еп, паг (Не ЗегЫзсЪе Ькегагиг&езеШсЬай (ОгиХню ЗгЬке $1о-

ьезпоыг, &едгйп<1е1: 1841), ете тоспаде Ко11е везр1ек; сНезе ОезеИзспаГг

Ьаг 81сЬ зрамг гиг ЗегЫзсЬеп Се1еЬпеп ОезеНзсЬай: ипд пасЬЬег гиг

ЗегЫзсЬеп КбтдИсЬеп Акадегше дег ^ззепзспайеп епгшскек.

№аЬгепд даз Ригзгетит ЗегЫеп зете газсЬе Еигора181егип8 ег!еЫе,

ете Еигоршмегип^ (Не а11е ЬеЬепзазрекге ЬеггаГ, чуигдеп д1е ЗегЬеп, т

Оз^еггекЬ ггадгаопеИ ап №1еп ееЬипдеп, 1т 1аЬге 1848 ш деп №и:Ье1

дег ипдайзспеп КеУо1ииоп уегуЛскек; а1з 2екЬеп дег ка1$егНспеп Спаде

ЬаЬеп 81е оодаг ет СеЫ« егЬакеп, <1а8 а1з „^отодзсЬаЛ ЗегЫеп ипс1

ТетезсЬег-Вапаг" (Уо)Уосипа ЗгЬца 1 Тапн&а Вапаг) аш дег ип^апзсЬеп

ОЬегЬеггзсЬаЛ аизвевНедеп \?игде. Б1е АиЛбзипв д^езев СеЫегез ип<1

8еше егпеиегге Втдипд ап Шдагп паг Ыи с1еп ЗегЬеп пеие роПизсЬе

ЕгзсЬйпешп^еп Ьегуогдегигеп; егег дег ОзгепекЬ-ипвапзсЬе Аиз§1ек:Ь

(1867) Ьа( аИе Етзспгапкипееп егтб@1кпг, (Не (Не ЗегЬеп гит роНпзспеп

Мадуагеп ЬеггасЬгеп зоШеп.

№екег егбпегг дег Атог (И еЬезопдеге Спагакгепзак дез егоаспзепдеп

Шзюпзтиз Ье1 деп ЗегЬеп, ипд Ье^опдегз «Не Тепдепг гиг Ашуепдипв

дег Е1етеш:е дег ткгеккегНспеп АгсЬкекгиг.

АиГ Сгипд <1ег Апа1узе дез зегЫзсЬеп Когпаппзтиз 1т Сапгеп

Ьппр дег Аигог сие Метилу гит Аиздгиск, дазз дата1з газ! аИе лисЬй^еп

ро1шзсЬеп ипд кикигеНеп Аи%аЬеп дез зегЫзсЬеп Уо1кез аиГ^езгеНг

гогтиЬегг \?игдеп. 2\уеке11о5 тоаг д1е НаиргЪедтдипд 1пгег ЕгШПипд

тк дег Зийгкипд дез Рйтетитз ЗегЫеп еп{$ уегЬипдеп.

2иг 2ек дез Тодез КогпеНш Згапкоу^сз (1865) паЬегсе зкЬ дег

Котаппзтиз т дег зегЫ«сЬеп Ки1шг зсЬоп зешет ОНрге!. 1п дхезет

Ргогезз зтд д1е Уегд1епз1е Згапкоугсз Ьезшппи зсЫуепоте&епд. Ег паг

даз СШск §епаЫ, дазз ег даз тшгкаНзспе ЗсЬагТеп д1езег ЕросЬе Ье1

деп ЗегЬеп §гйпдеп копте. Оппе зешеп Векга§ \уаге даз СезатгЬНд

дйезег згйгтЬспеп, таптеГаШз ишакгекЬеп ЕросЬе Ьезгётпи: У1е1 агтег.
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ИРЕНА ГРИЦКАТ (Београд)

КОРНЕЛЩЕ СТАНКОВИЪ И НЕКА 1ЕЗИЧКА ШГГА1ЬА

НэЕГОВОГ ВРЕМЕНА

Релативно кратак живот Корнелща СтанковшЧа поклопио се са

временом великог прелома у филолошким приликама код српског

народа. Ниде реч — разудцьиво — о некой прелому у самом српском

)езику, пошто се народни )'език уопште не може преламати вен само

еволуисати, каткад брже, каткад спорите. Било )е то време крупних

измена у теорщским погледима таданпьих српских )'езикословаца, те-

меллих промена у схватан>има о томе какав може и мора да буде каи-

жевни )език и правопис.

Позната превиран>а, смели предлози и тако реЬи хируршки за

хвати у српске кн>ижевно)'езичке узусе допфали су се и раните, чак

и пре СтанковиКевог ро!)ен>а, а духови се нису )ош смиривали ни у

годинама после н>егове смрти. Година 1847. се условно сматра пре-

кретницом, пошто су тада угледали светло дана и Вуков превод Новог

завеШа, као узор кнлжевног ]'езика ко)и )е Вук изнео пред сво] народ,

и чувени ДаьичиКев Раш за срйски ]език и йравойис, и прво издание

Бранкових песама, и ВЬегошев Горски вщснац. Ту )е негде и била сре-

докрана филолошке борбе.

О Буковом револуционарном делу се зна све оно по чему Вук

заслужу)е да буде познат. Овде )е погодни)а прилика да се каже нешто

више (тако!)е, разуме се, не први пут) о оно) друго) страни, ко)у не

треба )едноставно називати противничком.

Данас смо далеко одмакли од оне епохе када су се предвуковске

прилике, т). славеносрпски )език и нереформисани правопис са сводим

руским и понеким црквенословенским словима, сматрали исюьучиво

назадаьачким, као што смо удал>сни и од некадаппьег одлучног тьрЬеаа

да се ]'езиком самог Вука КарациЬа и особинама тог )'езика решава)у

заувек сви проблеми српског кнлжевног израза. Потпуно слободни

од некадапльег полемичког жара, па и од насле^ених ставова у многим

НОВИ)им уцбеницима, савремени истраживачи непристрасно разматра)'у

аргументе старих „славеносрба", као и познидих конзерьативаца, или

оних кощ уопште нису били антивуковци, али илак нису у свему при

слали ни уз Вука.
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У нашој кулгурној историји није се први пуп догађало да се пи-

тањима писмевог израза приступа са јаче израженим идејним мотивлма

који стојс изван реалних лингбистичких чивьеница. Славеносрпски

језик се у првој половили прошлог столеЬа замшшьао као вал.ана син

теза, као неки 8Гу1ш тесИш, у коме би се црквенословенски (махом

русифицирани) или руски елементи срећно сједин>авали са домаћим

српским. Не схватајући да Вук и његове присталице истичу природни

народни језик као супротност неприродној језичкој мешавини, бра-

ниоци славеносрпског су истицали свој језик као културно надмоћнији,

као супротност скученом изражајном кругу неурбанизованог станов-

ништва.1 Ту струју, нарочито у првим деценијама, подржавали су

војвођански национални делатници који су се залатали за очуваље

православие боје у квьигама и за спалне везе са руском културом, ваздан

у бризи да се народ под аустријском одн. мађарском г ревлашћу не по-

шокчи или не поунијати, да сачува своју свеет и самосвојност . По-

ступно се, међутим, прелазило са проповеди некаквог ерпско-црквено-

словенског синкретизма на насто)ан>е да се ерпски језик само „по-

правлл", да се попухьава словенским речима за апстрактније појмове

за које нема одговарајућих речи у простонародној лексици. Тако ос-

мишљена „поправка" језика је временом јењавала; од ае су остали

извесни трагови и данас.

Размишљања језичких и литерарних посленика, већином школо-

ваних људи, који ни у Вуково доба нису приступили вьеговом систему,

била су махом потпуно добронамерна — мада суштински 1фомашена,

јер су се вьихоьи носиоци залагали за непостојећи језик. Вуков пранопис

су одбацивали због смелих иновација, нарочито због јоте која је била

страна ћирилском писму, као и због неетимолошке компоненте (.„пиши

као што говорит"), на коју се око никако није могло привићи, без

обзира на диктат слуха. Нећемо сметнути с ума ни тадаппье романти-

чарство, које је делом сасвим природно упућивало на старину, на од-

ређено визуелно „средњовековље", оличено у старинској графији.

Нећемо заборавити ни јак утицај цркве, а ни пресудну реч политичке

власти и цензуре која је у Србији више пута обнављала эабране Ву-

ковог правописа. Значајну улогу је играло и школство са својим оп-

резом, са уџбеницима који су увек помало заостајали иза научно утвр-

ђених истина. Сам Вук није писао школске књиге, а и у време када

су већ постојала Даничићева дела кадра да послуже као уџбеници или

бар као приручници за наставнике, у школама је још неко време прео-

владавала старомодна поука. Не једном се истицало да је еволуција

сврсисходнија од револуције.

Сада се може чути чак и то да јс славеносрпски језик имао сеоју

метафизичност, свој смисао за елевацију, за неки „тамни вилајет";

да је развоју нашег језика нанета штета тиме што је невуковска линија

била за извесно време прекинута, што се није наставила традиција

Венцловићева, која је још могла да се назрекод Симе Милутиновића

1 Упор. Ст. Хафнср, Ђура Даничић као ученик Фрака Миклсшића, у: Научни

састанак слависта у Буком дане, 5, Бсоград, 1976, стр. 479.
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и код Н>егоша; и да >е тек ДучиЬ вратио нашо; кшижевности ту из-

гублену „трансу".2 Ме^утим, треба тачно разликовати садрживске,

поетске вредности ко)е изби)а)у из )езика као фабуле, из ;езика као

стала — са н>еговим архаизмима или било чиме другим — од онога

што )език представлю као граматички систем. Поиграваше стилом,

реченичиим сударика, лексичким фантазмама, одиста доноси лепоту и

уздигнуЬе. Али фонолошки и граматички склоп не подлеже никакво)

инвенцией или интуицией. У)едно, то ;е нетто што се, слично као у

вишо) биологищ, не да хибридизирати: хибриди оста^у бесплодни.

Црквенословенсье сложенице и кованице, руски наставци при граг}ен>у

нових српских речи, неприродни реченични размешта) и друго, могли

су )ош да се одржава)у у писавьу док писавъе ни)е постало општа народна

тековина. Али када ;е писмо истински проговорило, а народ ко)и )е

дотле више говорио почео увелико и да лише, ове вештачке творевине

нису могле дал>е да функционишу. И )ош нешто: данас — тек данас,

а не у оно време — у оквирима нашег веома узнапредовалог юьижевног

искуства понешто од старог )езика може да одигра стилску улогу, да

евоцира одре^ено истори)ско расположение, менаталитет. Данас, на

пример, реч „благолешце", у белетристици или на позоришним дас-

кама, има стилску арому; у оно време то )е )ош била обична тупица,

ко)а би с правом узнемирила Вука КарациКа.

Вуковим рукама и у Вуково време, по речима Исидоре СекулшЧ,

потезала се целина. Реформа се ни)е тицала само юьижевног )"езика

и писма. Била су локренута и остала културолошка, и чак општа егзи-

сгенци)ална гагацьа. Национално биЬе се ослобгфало од делимичне

русификаци|е, од разних комплекса ман>е вредности.3 Та )е реформа

повукла за собом разне сфере свести, па )е, измену осталог, повукла

и свеет о народно) десми и о народно; музици.

Као што се и може очекивати, ни)с се сва култура, у свим сбо)им

по)единостима, унапре^нвала линеарно. Корнели)е СтанковиЬ пред

ставлю сликовит пример извесне расточености у определ>ен>има . И по

природи и по васпитавьу он )е морао сачувати кешто од конзервати-

визма, од сентименталности, а чак и од поменуте славеноерпске, гра-

^анске „елеващце", каквом се Вук шце одликовао.4 У погледу кнл-

жевног образоьан>а Корнели)е )е био шпколован у стари)0) традицией.

Сем тога, он )е био филолошки незаинтересоьав. ВЪега )'е у том погледу

носила матица времена — и онда над )е био приметните конзервативан,

и касни)е, када )е за^едно са другима прихватио понешто од Вукових

новина у писму. Сасвим друкчи]у оцену заслужу)у, природно, аегове

музичке К01щепци)е.

1 М. СелимовиК, За и Прошив Вука, у: О Вуку КарациНу, Београд, 1968, стр.

105—122.

3 Упор. С. ВитановиЬ, Проблем еврошу'сшва у Вуково] борби с йрошивницима,

у: Научни сасшанак слависта у Вукове дане, 4/2, Београд, 1974, стр. 69—84.

4 Како каже Ст. Кла)н, „СтанковиЬеве везе с црквеним л»удима и с лицима

блиским апсолутисткчко) ерпско) власти разблажиле су н>егову политичку борбе-

ност"; упор. Иншиыш лик Корнелща СшанковиЬа, у: Музыка и Музичари, Београд,

1956, стр. 25.
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Нисмо у свим по)"единостима проучили, веЬ смо само прегледали

(исюьучиво у оригиналу) Корнели)еве написе, сматра)уЬи да детали

у 1ьеговом писаку и не представл>а)у значащая израз вьегове личности.

Упознали смо се са четири писма, затим са )едним текстом уписаним

у ноте црквеног по)ан>а и )едним уписаним под мелодику народне песме.

Сав ова) материал се налази у Музиколошком институту САНУ у

Београду и у Архиву САНУ у Сремским Карловцима.

У писму од 1. марта 1855. г., упуЬеном патри^арху Ра^ачиЬу,6 на-

лазимо од Вукових слова само А и $ — као, уосталом, и код многих

других ко)и су писали у време сплашн>аван>а славеносрпских обича^а

а нису )ош прихватили реформу. Истина, на )едном месту Корнели^е

у партиципу пише ч: сосшо]ечу се, а тако и у свом презимену на кра>у

писма; с друге стране, читамо: йрейоруНу^уНи се. Ортографи)а у наве-

деном писму одлику)е се дебелим )ером (ъ) на свим сугласничким за-

вршецима, затим )атом (Ф) на етимолошким местима, уз неке грешке,

као и у служби умекшавшьа претходних ли», пошто не посто^е л и н>;

руским „и с тачком" (0 испред вокала (али и у стравим речима музи-

чески, музикални, комисща, у презимгну Николаевич, што ]е све имало

да прида изглед неке литерарности, оплемекености овим речима). У

писму се )авлл и руско такозвано „и с кратком" (й) на месту гласа У;

дал>е, слова }а (я) и ]'у (ю). На ^едном месту посто)и и ижица (у), у речи

йрошосин1)ел. У морфологищ и лексици има типичних славеносрбизама:

имуНег кснцерша, насшсуеНим, всейокорнспие молеНи, йрисушсшви^ем,

йрей)ашсшви]а, милосшиве]ше свершен, йросимог йришесшща. ПримеЬу^е

се тако1)е характеристична за ова) )езички сустав тежн>а да се глагол

стааъа на кра) реченице. Цео текст )е писан стилски кипьасто, свакако

има)уКи у виду адресата. Пиемо се завршава овако: со целовамд'ем

св]аше деснице у на]дубл,ем сшрахойочишанщу изумирем.

У писму Ра)ачиКу од 3. децембра 1860. г.6 дебело )'ер на кра^у

речи час се по)авл»у)е, час изоста}е. На етимолошким местима (нпр.,

у кондиционалном „би") СтанковиЬ сада пише )ери, што шф чинио

у претходном писму; група /«, уместо рашфг руског обичног е, обе-

лежава се сада са „отвореним е" (в), чиме се и дал>е избегава писаке

)оте. „И с тачком" се )ош употреблява; у потпису )е презиме написано

са А, као што Не се и убудуЬе писати. Писмо од 18. фебруара 1862. г.

митрополиту београдском Михаилу7 не показухе више дебело )ер, )ат

се овде осина, мада )ош посто)и, не види се ,,и с тачком". Цео стал

)е приметно ближи ерпском говорном )езику. Писмо од 18. октобра

1864. 1 . упуЬено )е патри^арху Самуилу МаширевиЬу8 и слично )е прет

ходном. СтанковиЬ се шп'е ослободио слова ]у и }а, ни у функцией

пре)отованих вокала, ни у функцией далатализатора претходних су-

гласника; у писму су остали знаци „отворено е", „и с кратком", )ат

и понегде танко )ер.

» Архив САНУ, Сремски Карловци, МП-А, 212/1855.

• Архив САНУ, Сремски Карловци, МП-А, 1458/1860.

7 Архив САНУ, Београд, Исторщска збирка 6р. 10093.

1 Архив САНУ, Сремски Карловци, Фонд Самуила МаширевиЬа, 18. X 1864.
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У тексту Литургије Јована Златоустог, неписаном те исте, 1864.

године,9 налазимо стандардно црквенословенско писмо руске редакције,

пошто је и језик такав. Овде нас занимају Станковићеви србизми који

су му промакли: понегде је заборављао дебело јер на крају речи, иначе

обавезно за ову врсту правописа, почесто је мешао јери и и, ставио

једном акузатив тебе уместо тебја. Славеносрпске, неустаљене навике

очитују се у мешању обичног и „отвореног" е иза вокала, или, нпр.,

у тоље што је реч свјатињи написана са и и танким јером, мимо црквене

ортографије. Најзад, у тексту народних песама удешених за глас и

клавир, без ознаке године (у збирци која почиње песмом „Праг је ово

милог Срба"), видимо, као што се само по себи разуме, народни језик,

али нереформисано писмо, са ћ и ђ.

Приметићемо још да је. у писму из 1855. г., као и у тексту народне

песме, залажено губл>ен>е гласа х у придевским завршецима: духовны

лица, оштри стрела. С друге стране, има тзв. ахаьски наставай на крају

збирке песама, где се каже: „ову другу књигу ерпских песамах СБрших

у Будиму ...".

Укупно узимајући, Сганковић се у свом недорађеном односу

према језичким и правописним појединостима није разликовао од мно-

штва других ерпских интелектуалаца тога времена.

Однос Корнелија Станковића према Буковом делу ье исцрпљуЈе

се његовим односом према језику. Најзначајније паралеле између ове

двојице треба повлачити на неким другим странама. Корнелије је био

прави вуковац у својој пионирској замисли да бележи и да износи

пред јавност напеве ерпских песама. Био је мање вуковац — ако смемо

да проширимо смисао овог термина — у хармонсКој обради тих песама,

која код њсга још није успела да се довине до народне аутентичности,

није била, према Коњовићевом изразу, у духу народне синтаксе. Он

није био у водама Вукових интересовања када је, у својој дубокој по-

божности, веровао да ће фиксацијом ерпског црквеног појања постићи

јединство религиозног порива у целом Српству. Али, уколико појањс

и није било сасвим једнако код свих Срба и уколико осећања нису

била истоветна, језик тог појања, који је Корнелије уписивао уз за-

бележене ноте, био је и морао је бити исти за све; Срби су у свако-

дневном животу говорили различитим дијалектима, али је у цркви

владао својеврсни ксине, сасвим онако као и код огромне већине других

народа. Постоји, дакле, извесна, мада удаљена сличност између овог

Станковићевог подухвата, заједно са хтењима која су га пратила, и

Вукове идеје о потреби јединственог књижевног језика. Приметимо

да је својим делањем на томе пољу, новом хармонизацијом црквене

песме, таквом какву је понудио, Станковић донекле уклонио архаичну

источњачку боју из оье области код нас, унео у н>у и мимо своје воље

једну меру профанитета, донекле слично ономе што је Бук учинио

својим преводом Ноьог завета на ерпски језик.

Станковић је написао мало оригиналних композиција — и управо

зато што се у оно још помало незрело време није усредередио на властито

* Архив Музиколошког института, Београд, Ан. бр. 607«.
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стваралаштво, него скоро исюьучиво на прикушьан>е народних мелодика,

он )е као први прегалац на том пол>у веома задужио културу свога

народа.10 А слично, мада нешто друкчи)е, казао )е о Вуку пре )едног

столека 1ован СуботиК: „Вук )е сакупио хшьаде народних стихова,

а сам ни)е написао шц'едан, и то )е среНа, )ер да их ;е сам правио, можда

би много штошта у народно) поези)и нечим сводим заменио".11

Има ]ош неких чинилаца ко)и на дубл>о) ранни повезу)'у Корнелща

и Вука. За)едничко им )'е било евроле^ство ко)им су обо)ица била за

дорена, а ко)е су и )едан и друга употребили га културно унапре^иванье

сопственог народа. Обо,ица су се носила мишл»у да упозна)у европску

)аьност са српским народним стваралаштвом; Корнели)е )е чак за-

мишл>ао да Ье времевом цео православии словенски свет преЬи на

српско по)Э1ье.12 За)еднички им )е био панславистички дух, или бар

ло)ачани интерес за православие Словене, ко)и )е извирао из тадашаих

славенофилских расположена.

Примамллво )е правити поре^ен>а измену прегалаца са разли-

читих пол>а делатности, рецимо, измену научника и уметника, па )ОШ

таквих ко)и су се одликовали несличном понетошЬу, несличним темпе-

раментима. Често се управо на та] начин бол,е истичу и неке н>ихове

властите црте, али пототову обележ^а шихових епоха, ко)а се, у случа^у

истодобности делагьа, показу )у )ача од свих индивидуалних разлика.

10 Упор. Ф. ДемелиЬ, Корнелщ'е СшанковиЬ, прештампано из Српског ле-

тописа за 1865. г., Нови Сад, 1866, стр. 22.

1 1 Живой* дра]ована СубошиНа (автобиографщ'а) , 1 1 део (приредио Т. Осто)иЬ),

Юьиге Матице српске, 5, Нови Сад, 1902, стр. 157.

11 Ф. ДемелиЬ, пае. дело, стр. 26.
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1гепа Сггскси

КОКЫЕ1Л1Е 8ТАМКОУ1С АЫО СЕКТАШ ЫМСШ5Т1С (}1Ш5Т1СЖ5 ОР

Н13 Т1МЕ

8 и т т а г у

КотеН)С ЗгаЫктс'з ас11Уе сагеег сотсИеа \У11п а репой ^Ьеп

те У1е*з оГ реор1е шуокед т ЗегЫап си1шга1 Мс оп те с1ез1гаЫе сЬа-

1асгег о** те ЗегЫап Ыегагу 1ап§иа§е ипдегу/еп1: а гасИса1 спап^е. Аз ге§аг(1з

рЬопо1о5У, тогрпо1о|гу ап<1 зреШп^, Уик КагасШс'з гегогт у/аз етегдш§

У1СЮГ10Ш. 1п те зрпеге ог" 1ех1са1 тпоуаиоп, зушах япд. згу1Ьйсз те

еггогз оГ те „ЗкуепозгрзкГ' иза^е \геге ^гайиаПу Ьет^ аЪапаопео!, ах

\уеге а1зо 115 1с1еа18 — 1аеа1з у/Ысп юдау аге опсе тоге \уц1шп{» зоте оГ

те гесо^птоп с1ие (о тет. КогпеН^е Згапкоу^ >уаз е<1иса1ес! ш те оЫег

ггаатоп апс! тогеоуег \уаз по* ипегезгей т рЫ1о1од1са1 диезпопз, зо таг

те у/ау т у/Ысп пе VI оге 81тр1у геПесгес! гпе иза§е о*" Ыз йте, аз паррепей
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МИЛОРАД ПАВИЪ (Београд)

ЮЬИЖЕВНЕ ПРИЛИКЕ У СТАНКОВИБЕВО ВРЕМЕ*

Период на]интенз1гани)ег рада Корнели]'а СтанковиКа, од 1848. до

смрти 1865. године, подудара се са временем Баховог апсолутизма,

тако да )е остало само неколико година слободни)сг деловааа, изван

стега аустри)ске политике после револущф.

То )е период мепшьа схилова у српско) кн>ижевнос1и: роман-

тизам )е у )еку, класицизам са Стерщом и СуботиЬем доживл>ава обнову

срединой вена, припрема се реализам, кощ СтанковиЬ неНе дочекати.

Летимичан поглед на хронологи)у юьижевних збивааа у овом раз-

добл>у показухе на)бол>с каквим превиран>има )е изложена српска хоьи-

жевност у време Корнели)а СтанковиКа. Чувена 1847. година обеле-

жена )е излажеаем врхунских дела романтизма, чувеним кьигама

Вука, Бранна Радичевийа, ЬЬегоша и Ъуре ДаничиКа, као и Лазарицом

1оксима НовиКа Оточанина, или пак описом српских старина на Свето)

Гори Димитри^а АврамовиКа. Револуци)а од 1848. по мишл>ен>у изнетом

у нови)'о; литератури извршила ]е утица) на ^акпIиКа, Корнели)"а Стая-

ковиКа, Стеву ТодоровиЬа и на прву генераци)у глумаца Српског

народног позоришта у Новом Саду. У наредним годинама следе песме

Ъор1)а МалетиКа (1849), склапа се Бечки каижевни договор (1850),

излази Пов]есница срйског народа Данила МедаковиЬа (1851), друго

издание Вукова речника (1852), а исте године почин>е да излази и Србски

дневник, долитички лист Данила МедаковиЬа (Нови Сад 1852—1864),

ко)и Не бити основни информатор ]*авности све до кра^а Корнели)ева

живота. Године 1853. излази Стери)ина комеди^а Београд некад и сад,

песме Мати)е Бана, МалетиКгва теори)'э поезИ)е, Вукове Срйске народне

йршкщешке (друго, потпуни)'е издание); 1854. године по)аЕЛ>у)у се

песме )ована ИлиЬа, НЬегошева Свободщада, Стери)ино Давор]'е, а

1аков ИпьатовиК поставе уредник ЛеШойиса. Године 1855. излазе дела

1ована ХациЬа, песме Милице Сго)'адиновиК Српкгаье, а следеЬа годиьа

обележена )е низом знача^них збиваьа: 1856. гада Стери)ина смрт,

* У )едном делу свог текста проф. ПавиЬ разматра однос Корнелща Стан

кевнЬа према среднем веку. Иако нема доказа о Корнели)евом интересован^ за

средши век, прилог об)авл>у]емо у целини.
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МалетиЬ покреКе Подуилвку у Земуну, у Шумадинки излазе мемоари

проте Матине НенадовиЬа, а 1аков ИпьатовиЬ, зачетник ноьог стала

у српско)" юьижевности, об)авл>у)е сво) програмски чланак Погмд на

кгъижевсшво. Године 1858. одржава се Светоандре^ска скупштина, на

ко)0) песник 1оБан ИлиК чини пресудне кораке за поноено успостав-

л>ан>е власти ОбреновиКа у Срби]и, излазе дела 1ована СуботиНа, а

1859. по)авл>у)е се истори)ски роман 1акова ИпьатовиЬа Ъура!) Бран-

ковиН. Година 1860. обележена )'е по^ааом првог реалистичког ромада

српске юьижевности — ИгаатовиЬевог Милана НаранциНа, Даничин

изда^е Теодоаф, Матица об)авл>у)е конкурс за национално-истори)Ску

драму, а Оточанинова Лазарица доживл>ава друго издавье. Године

1861 . излази из штампе Зма^ев Исшочни бисер, МилетаН поставе начелник

новосадског магистрата и око н>ега се окупл>а круг писана и уметника:

Зма), ИгнйтовиК, Костин, Хакший, Новак Радоний и — Корнели^е

СтанковиК. Исте године излази Св. Сава Никанора Гру)иЬа, оснива

се Српско народно позориште у Новом Саду, а у Пешти Преодница,

ко]а ниче у кругу око Зма^а и Костийа, изда)е лик Корнели^а Станко-

вийа. Године 1862. руска влада поводом хил>адугодишн>ице руског

царства одлику)е Вука, ]. Суботийа, Хацийа и Корнели)а Станковийа;

у Бечу излазе Вукове Срйске народце щесме и песме Меда Пуцийа. Го

дине 1863. излазе: Сеоба Срба/ьа Ъуре 1акшийа, песме Милорада Шап-

чанина и Речник из кпижевних сшарина срйских (I) Ъуре Даничика.

Следепе, 1864. године Матица српска прелази из Пеште у Нови Сад;

оснива се Српско учено друштво, пада тристагодшшьица Шекспира и

Вукова смрт; излазе Зма^еви ЪулиНи, као и истори)ске драме ]ована

Суботийа.1

У том бурном и преломном раздобл>у делу^е Корнели)'е СтанковиЬ.

На н>егове очи и не без н>еговог учешйа мен^у се прилике и погледи

на уметност. Класицизам се обнавл,а после неуслеле револуци)е од 1848;

Малетий, СуботиК и Стери)"а доживл,ава)у нове узлете. Ромавтизам

после врхунца у 1847. години доживлйва предах измену прве Вукове

генераци)*е и триумфа следейе, са Зма)ем, Костийем и 7акшийем. За

Корнели)а Станковийа они су, мейутим, )ош само наговештене песничке

по^аве. У ьегово време Зма) )'е )ош без ЪулиНа, Костий и такший тек

почиау об)"авллвати трагеди)е. Реализам са т. Ипьатовийем тек се

по)авл>у)е и не стиже да се исполл пуном снагом за Стаьковийева де-

ловааа. Година 1856. узета као средина измену 1847. и 1864, за ко^и

период )е овде дата хронолопф каижевних збивав>а, веома )е ка-

рактеристична за шаренило стилова у средини XIX века. Исте 1856.

године, као што смо видели, умире )едан Еелики класицистички песник

и драмски писац — Стерла, )едан други класицист ко)и йе прейи ме!)у

романтичаре покрейе часопис Подунавку, у Шумадинки се по)авл>у)у

мемоари )едног романтичара прве генерэци]'е — проте Мати)е Ненадо

1 Поред СкерлиЬеве Исшорще нове срйске кнмжееносши, Београд, 1914, и

низа допун>ених н.чдаша и дела Миодрага ПоповиЬа, Исшорща срйске кнмжееносши,

Ромавтизам, I— I II, Београд, 1968—1972, )ош увек )е за овакве прегледе иезаоби-

лазна Исшорща срйске кнмжееносши ]оиана ГрчиКа (Нови Сад, 1903. и 1906).
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виЬа, а ]'едан будуЬи реалист ^ков ИгаатовиЬ по)авл.у)е се сводим

кн>ижевно-теори)ским радом — Поглед на кнмжевсшво. Романтизам,

ипак, преовла^у)'е.

Оваква усмереност стилова морала )е ударити печат и на дело

Корнелща СтанковиЬа, бар у оном смислу у ко)ем )е аегов рад запи-

сивача народних мелоди]'а и композитора ишао паралелно са гаьижевним

збиван>има епохе. Ти додири СтанковиЬа са каижевношЬу могу се

пратити у области н>егових додира са уметничким и на друго) страни

са народним песништвом.

Што се тиче уметничКог песништва, Корнели^е СтэнковиЬ пока

зухе рано интересоваае (Беч, 1850) за стихове Гетеа и Шилера, на ко)е

компону^е. Ъура |акшиЬ 1862. године пева песму Црноюрац Црногорки,

а Корнели)е СтанковиЬ )е компону)е веЬ наредне, 1863. године. Зма)

нише речи, а СтанковиЬ мелоди)у за српску химну (1865), КостиЬ по

казухе опет са сво)е стране интересоваае за СтанковиЬа: 1860. посве-

Ьу)е му стихове а потом му саставл>а и надгробни запис; за МалетиЬеву

поези)'у (Срйски щдуци — драма об)'авл>ена 1863) СтанковиЬ компону^е

музику, а 1861. на стихове „Што се боре мисли мо)е", приписане кнезу

Михаилу, компону^е мелоди)У ко)а )е изведена у Бечу почетном исте

године.

Интересоваае Корнели)а СтанковиЬа за уметничко песништво,

по свему судеЬи, усмерено )'е ка романтичарском наслежу домаЬе и

стране (немачке) каижевности. Н>егово интересоваае за усмену поези)'у

иде истим смером. Вуков рад на скушьаау српских народних умсво-

рина пада истодобно са Корнели]'евим бавл>еаем мелоди)ама српских

народних песама : ла^пцишко издаае Вукових српских народних песама

)е веЬ издато, а у Корнели^ево време се об)авл>у)'е и дефинитивно,

•акозвано бечко издаае. Тако ]е мелографски рад Корнели)'а Станко

виЬа у збиркама Србске народне йесме (1859, 1862, 1863) инспирисан

Вуковим и напоредан аеговом. Уз то, Корнели)е СтанковиЬ показу)е

интересоваае и за текстове српских народних песама и об;авл>у|е 1861.

у Лешойису сво)е записе дванаест српских народних песама под на-

словом: Соко и дево]ка, Дево]ка и драги, ]анко Сибигьанин и девочка,

Тугован>е за диком, Гружанка дево]ка, Асан-ага два весела грады, Слуга

Баса и гссйо!)ица, Тежгьа за драгим, Жела девО]ачка, Млада мома и луд

во^но, Сгиарац Бо]ане не осшавла, Почасница (О/, ]аребичице).

Поред два поменута тренутка — интересовааа за песнике роман-

тичаре и за народну поезду — посто)и и треЬи, ко)и Корнели^а Стан

ковиЬа везуче за стилске наклоности романтизма. То )е аегово обра-

Ьа1ье средаем веку.

Интересоваае за средаи век интензивно ]е веЬ у српском пред-

романтизму (ВидаковиЬ, епско песништво предромантичара), али се

оно у романтизму )авл>а у нешто измеаеном облику. Поред обраЬааа

средаем веку кроз народну песму и аену тематику, оно се )эвл>а по-

на)'пре и пона)изразши)е у драмско) продукции онога времена. Исто-

ри)ске драме предромантичара, класициста ко)и потом прелазе у табор

романтичара, чине први стални репертоар српских позорница XIX века.
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Вероватно ни)е случащо што се интересован>е Корнели]а Станко-

виКа за српски средн>и век може упоредити баш са овим сценским

обрадама старе српске исторще. Пошто ]аюш& и Костин сво)'е исто

рийке трагеди)е да)у у часу када ]*е Станковийево интересован>е за

средн>и век вен осведочено и дефинисало, оста^е на)знача)'ни)и утица)

драме предромантичара и класициста, ко)и се прилаго^ава^у романтизму.

Ту су, поред Милутиновиневог и ВЬегошевог дела, ко]а сто)е као изу-

зетна остварен>а, истори)ске драме Стери^е, Малетина, Матине Бана,

]овгиа Суботина и низа других писаца ко)и пуне (у оно време) позо-

ришне куне, као Исидор Николив, Побратин, Атанаси)е Николин,

Стефан Половин, Зован Драгашевин, Василисе 1овановип, Светозар

Милетин, Димитри)е Нешин, 1овэн СундечиК, Александар Павловип,

Велможин и друга.2 Матичин конкурс за националну истори)Ску драму

об)авл>ен 1860. одражава ову же!) )'авности за уметничким уоблича-

ваньем српске истори)*е средьег века, а сликарство делу^е у сво)ИМ

истори)ским композици)ама готово као позоришни предложак за костим

и кулисе представа са тематикой из средвьег века.

|едину паралелу интензивном интересоваау Корнели^а Станковипа

за српски музички средней век видимо у области квъижевносли у овим

на)чешЬе не;аким интересовааима драмске и ре^е романескне продукщф

онога времена за стару срлску историку. Везиван>е Корнели)а Станко-

вина за позорницу и за мелодрамски укус ондаппье публике ни;е уос-

талом необично. Он Не и сам пратити музичком обрадом Малетиневу

драмску поези)у.

Додир са срлским среэтыш ьеком, ме^утим, има )едну паралелу

на каижевном плану веКе носивости но што ]е ова везана за позориште.

Корнели)ево интересована за средьи век може се по знача)у и озбил»-

ности захвата пре упоредити са напорима научника и антиквара онога

времена него са стваран>ем драмских аутора. Истраживааа Димитри)а

Аврамовика везана за Свету Гору, Данила Медаковина за истори)у,

Даничивево издание Теодоси)а (1860) и Даничинев Речник из кгьижевних

сшарина срйских (I, 1863), сто)е као споменици романтичарског окре-

тан>а историки и среднем веку напоредо са капиталним делом Кор-

нели)а Станковина Православно црквено йо]ан>еу ср5ско1а народа (I —III,

1862/64).

Код Станковина )е можда од на]веЬег знача)а за паралелу измену

музичких и к&ижевних преокупашф онога времена въегов став према

односу мелошф и текста. Та) однос, по нашем увереньу, задире у об

лает ко)*а има значаща не само за ерпску музику, него )е карактеристичан

и са становишта истории српске версификашф.

Да би се то становиште илустровало, потребно )е уКи у проблем

уклапаиьа песничког текста у мелоди)'ску лини)у. Стана Ъурин-Клащ

)е упозоравала управо на )едан такав моменат код Станковина: „Кор-

нели)е, ко)и )"е )ош увек био под непосредним надзором и утида)ем

свога учител>а Сехтера, ни)е могао да се отргне од европске метричке

2 О историкко) драми овог времена упор. В. ЕрчиЬ, Исшори]ска драма у

Србаод 1736. до 1860, Београд, 1974.
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поделе на тактове, неприкладне духу и карактеру широко распеваних

мелизматичких српских црквених напева, кощ захтеьа^у тактицу тек

по завршетку мелодццског маха (фразе).,,3 Ту се, дакле, указу]е на раз-

лику измену „мелизматске" природе старих служби и нове, западно-

европске „метричке поделе". Ти термини могли би се схватити и као

метрички и версификаци]ски термини, а не само као одрсднипе му-

зичког дел>ен>а текста. У том смислу Димитри)е Стефановик пише:

„Стихире у хиландарским музичким рукописима садрже силабички

и мелизматички напев. Углавном силабичке напеве налазимо у руко

писима бр. 311 и 312. У рукопису бр. 588 )е разви)'ени]и силабички

напев, док у рукописима бр. 559, 560 и 580 имамо мелизматичке на

певе."4 Тако се у музичким студи)ама )'авл.а феномен ко)'и се може

пратити под истом терминологиям и на плану еволущф версифика-

ци)ских облика српског песништва XVII, XVIII и XIX века. Анти-

номи)а мелизматика — силабизам )авл>а се од кра)а XVIII века на-

поредо у српском уметничком и српском народном песништву. Мелиз

матика припада стари)им облицима, па XVIII век и у уметвичко; и

у усмено) кнтижевности обележэва приклан>ан>е силабизму. Та) цокр1т

почшье )Ош у XVII столеЬу, али преовлаг)у)е у XVIII веку и може

се везати за барок и за западне утица)'е кощ управо продиру са бароком

у српску кьижевност. Типично )е да се и ме!)у хиландарским музичким

рукописима, ко)е помиье на наведеном месту Димитри)е СтефановиК,

силабички напеви )авл>а)у у записима из XVIII века, а мелизматички

су везани за друга раздобла. У юьижевности пак, ова) барокни укус

за силабизам напушта)у класицисти у )едном тренутку али га програмски

обнавл>а]у предромантичари (Дошеновин силабизам и теори)ски образ-

лаже) и потом романтичари.5

Из свега се може заюьучити да постощ паралелизам измену по-

нашан>а музичких напева и версификаци^ских захвата у историщ српске

музике и юьижевности. Као што )е речено, хронолопжа анализа прилога

Димитри)а СтефановиКа уз Срблак, у кощма указу)е кощ су рукописи

везани за силабички, а ко)и за мелизматички начин кро)ен>а службе,

доводи до закгьучка знача)ног и са становишта српске версификашф,

а не само истори)'ата бележеаа музичке лшпце службе. Найме, чини

се да су у музичким рукописима XVIII века преовладавали принцили

силабизма (да ли и приликом уклапаша текста у мелоди|ску лини)у?),

а да су мелизматички обрасци преовладали у бележеаима ко)а припада^у

другим временима, када се вероватно и текст кро)ио на несилабичким

3 Ап(1ге18—Ое1ко—Е)ипс-К1а)п, Нйюг%]$кх тахио] тигШке кикиге и /цдо&кп/У,

2а8геЬ, 1962, 81г. 594.

4 Димитри)е СтефановиЬ, По]<иье сшаре срйскс црквене йоезще, у: О Срблаку,

Београд, 1970, стр. 134.

8 О разводу српског стиха, посебно о уво!)ен>у силабизма у српско усмено

и писано песништво и каскаду судбину ове версификацаде, упор. М. ПавиН, Историка

срйске юьижевности барокко: доба, Београд, 1970 (одел>ке о уметничко) и усмено)

поезади) и М. ПавиН, Исшорща срйске кнмжееносши класицизма и йредроманшизма,

Београд, 1979 (одел.ак о песништву класицизма, посебно оделак Найушштье си

лабизма).
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основама. У сваком случа)у силабички систем истодобно преовла!)у)е

и у српско) версификацией и у српско) музици у XVIII веку, у тре-

нутку када се губи осеНаье за мелизматику.

Одсуство осеЬааа за мелизматику, ко)е ]е код Корнели)'а Стан-

ковиКа истакла Стана ЪуриК-Клащ, очигледно СтанковиЬа везуче за

стилски Комплекс на релацищ барок- романтизам и за поменута инте

ресована из XVIII века. Тако )е СтанковиК са овим силабичким кон

цептом ближи барокном романтизму и романтизму него поетском кон

цепту средьег века, кощ нема силабичких и метричких амбици)а у

западноевропском значен>у речи. Иза такве праксе сто)и увереше не

само музичара него и историчара юьижевности ко^е смо делили доне-

давно, све до по)аве Срблака,* да само силабички самерл>ив текст пред-

ставгьа поези]у и па оно што музичари назива)'у мелизматиком не спада,

бар што се текста кощ Праги музичку лини^у службе тиче, у домен

песничке речи. То увереае поделио )е и Корнели]'е СтанковиЬ. Нлгово

наметаье музичког такта западноевропске проветфншф мелизматици

распевший српских црквених напева било )'е исто тако неадекватно

као пгго )'е неадекватно очекиван>е у српско) литурги)ско) поези^и за-

падноевропског барокног или романтичарског силабизма.

Тако )е Корнелще СтанковиК остао у области романтичарских

увере1ьа, али и романтичарских заблуда свог времена, ко)е се, мора

се признати, превазилазе тек данас.

МИогаЛ Раьгс

1ЛТЕКАКУ ЕУЕЫТЗ АТ ТНЕ Т1МЕ ОР ЗТАИКСШС

5 и ш т а г у

ТЬе аийЧог сопзИегз ш сЬгопо1одка1 огйег Ызюпса1 апс! Шегагу

еуетз Ьег^ееп 1847 ало! 1865. 8оте оГ Ше 6!ага сопсегп риЬИзЬеЗ Ьоокз,

зоп^з, та^агтез, 1ЬеаГпса1 регГогтапсез, *Ье гошикйоп о? си1шга1 тзп-

Шйопз апс\ гЬе шПиепсе оГ уапоиз згу1ез т ЗегЫап 1иегашге апс! атгиёсз

1о\гагйз Ле апз.

ТЬе тгегезг о!" КогпеН)е 8шгкоУ1С гог Ше МккИе А^ез сап Ье сот-

рагеё члгайг 1Ьа1 оГзоте зсЬо1агз 01 гЬе ите. Н18 атшйе ю\тагс1з гЬе АШсИе

Адез сап а1зо Ье ггасес! \уЬеп апа1угт5 *пе ге1аиоп5Ыр Ъетееп гЬе 1ехгз

апс! &е те1осИе5 т Ыз риЬНзЬес! \У01кз. ТЫз ^ие5^^оп 15 оГ Ц11:е1езг по!

оп1у Тот ЗегЫап тизк Ьиг сопсегпз тпе Ызюгу оГ ЗегЫап уешПсайоп.

ТЬе аийюг сопсШйез гЬаг к 15 роззПэк го Ппс1 а сеггат рага11е1 Ьегтеееп

Ле ЬеЬаушиг оГ теЬсЬс Нпез апс! 1тез т уетПсаиоп.

• Срблак, I—III, приредио Ъор^е ТрифуновиЬ, превео Димитров Богда-

новиК, Београд, 1970.



1ШП0ЬР РЬОТ2ШСЕК (Сгаг)

БЕК АШ81К1ЖТЕКК1СНТ БЕЗ КОКЫЕЬЦЕ ЗТАгЖОУ1С

Ш ^^IЕN 1Ш 1850

Бк Везспагидипй тк КогпеН)е 8гапкоук зспетг еш Ьезопаегз

т$1гикиуе$ Ве18рк1 Шг ете тоаегпе Миз&дезсЫсЬйзсЬгеНэипя ги Ьк*еп.

Етегзекз зтс1 зкп Не РасЫете аагйЬег е\пщ, ааВ зете Вейеитпд хует^ег

аиГ кйп$(1ешспет ос1ег зиНзизспет СеЪки Нед*, а1з ш 8етеп Апге^ипдеп

[1]. Апскегзекз кбппеп сие Оезкпгзрипкге пкпг итхаззепс! депи§ {цехуапк

лтегаеп, \гат а!1е аепкЪагеп ЕтПйззе аиГ зет №егк егГаСг ^егскп 8о11еп.

2\уеке11оз аиггеп пкпг пиг тиз1кЫзг.оп8спе Оагеп 1т еп^егеп 8тп, зопйегп

тйззеп аисп Азрекге скг 8огю1о|>к ипё Каиопа1-СезсЫсп1е а1з тб&1кЬе

ргацепск Мотете зете1 РегзбпНспкек ипс1 зеНэзг зетег АизЫШит» а1з

Миз1кег т Веггасп* {^го^ел \уегс1еп. ТЯе 81е11ил2 уоп 81апкоук т сег

Ми81кдезсЫсЬге гещ* аез чуекегеп скиШсп, с!аВ Миз1к пкп* пиг ет Мте1

Гиг К.екгеаиоп оаег ТеП скз ки1шге11еп ЬеЬепз зет капп, 8опаегп е1п

шпСаззешкз Коттип1каиопзтте1 ипа зотк аисп ет Мешит гиг Уег-

Ъгекипд уоп Ыееп, )а зе1Ъз1 ет РгорадапсЬгогит Гиг роНтспе АпзкЬгеп,

ип<1 сНез аНез тк ает §го6еп УоггеП, ааВ Шг 1ппак т г с1ет)етдеп уег-

згагкИкЬ 181, Йег гиг зк аигдезсЫоззеп 181 ипс1 оеп Коае Шг сие 1п1ог-

таиоп кепт. Окзе Мб^Нспкекеп, Мхшк пкпг пиг а!з Миз1к, зопйегп

Шг ет чтекег гекпепаез 8утЬо1 ги пептеп, дехуапп уог а11ет т аег 2ек

аез Ьедтпепаеп ЫагюпаИзтш [2] дгббге Вескигипд. №епп скг УогНедепае

Техг пип сНе Рипкиоп ЬаЬеп зо11, етеп Векгэд (ипс1 зе1 ег посп зо ет-

зетд) ги етет Ьеззегеп Уегзгапатз скг регзбпНсЬеп ипс! кипзгкпзспеп

Еп№кк1ипд уоп Згапкоук йЬег ааз т с!ег Ькегэгиг Ыз1апд №е<1ег§е1е$г1е

Ыпаиз ги Негет, \уйгае ез аЬо пкпг депй&еп, пиг етгете Азрекге аез

^1епег Ми81к1еЬепз ит 1850 тм ге1ег1егеп; тап тиВ \уе1гег аизЬо1еп.

А1з йег )ип{»е 81апкоУ1<5 е1пе ип§е\уоЬпНсЬе тиз1каНзсЬе ВедаЬипд

егкеппеп ПеВ [3] ипа зет Магеп Рау1е К.1шск1 а1е 8ог^е Гиг (Не \уе1геге

тизУсаНзсЬе ЕтеЬипе зетез 8сЬй12Нп§г> йЬегпатп, згеНге зкЬ с!к Ргаде,

«го ипа аигсп ^еп сИезе ги егЬакеп \гаге. Ве1 йег Рга^е пасЬ ёеп Сгйпйеп

ааШг, ааВ тап №кп туаЫге, 81па уог а11ет Го^пйе Ракгеп ги тгегргеаегеп :
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51апкоУ1с кат 1850 пасЬ №1еп, зете егзгеп Ъекаптеп Котрозкюпеп

>уагеп Ыедег пасп Техгеп уоп Ооете ип<1 5сЫ11ег зодлие ет №а1гег Гиг

К1аУ1ег, «екегз хч/ы ТеПе уоп „Ытгреп", сКе т ёег К.ез1депг дез зег-

Ы»сЬеп РагпагсЬеп шк1 ш <1ег дпесЫзсЬеп Ккспе т №1еп аи%еГйпп

\уигдеп; зодапп сИе Тагзаспе, дай ег шпег (1еп ЕтПиВ уоп Уик КагасШс

^епег, ^1еп аЬег 1855 уегНеВ, ит етдеЬепдеге ЗшсНеп йЬег (Не зегЫзсЬе

Уо1кз — ипс1 КксЬептиз1к ги ЬесгехЬеп [3], даб аЬег еии&е зешег зрагегеп

Уо1кзтиз1к-Затт1ипдеп т №1еп дедгискг луигдеп [4], \уаз апЬакепое

Копгакге Ыепег Ьегеидг.

СЪегЪНск* тап зет ЬеЪеп, з1епг тап етеп „гур1зспеп ГгйЬуо11епде1еп

Котаппкег" уог зкп, дег, пиг, 34 1аЬге ак ап дег ^егадеги „Гур1зспеп

КгапкЬек" (ТиЬегкиЬзе) згагЬ, агт, аЬег ЬосЬ уегеЬгс (тап депке ап

деп Шт 1862 уегНепепеп гшз13сЬег Огдеп [5] ипд деп ге{»е1гес1«еп „Сог-

пеНзтиз"-Ки1г [6]. Згапкоугё деЬбгг гиг г\уекеп (^е^етшЪет с!ег етеп

етаз „рга{гтаизспегеп") Оепегапоп дег зо^епаптеп От1ади1а-Ве\уе§ип|»

ип<1 тиде тепг одег \\гет&ег даз тиз1каНзспе СедепзШск ги Уик Ка-

гаайй. Хипаспзг папе ег ОесисЬ^е дег зо^. детзсЬеп БкИгег-Ритеп

уепот, (Не ЪекаппШсЬ (тзЬезопаеге Ооете) аисп ё»оЙе УегеЬгег ипс!

Ргора§аЮгеп дег *егЫзсЬеп Уо1кздкпгипё \та1еп [7]. Апа1оё ги зетет

гипептепдет 1тегеззе Гиг те зегЫзсЬе Кпспеп- ипд Уо1кзтиз1к Ье^апп

Зшгкоук Ггйп, зете Котрозтопеп тк етет ^ечиззеп паиопа1еп 2ид

гиуегзеЬеп [3]. ЕЫЗег даги Ъегекз 1851, пасЬ каит етет 1аЬг т №1еп

ипд тб§НсЬепуе1зе посп кйггегег Згид1епгек Ъе1 ЗесЬгег, т с!ег Ьа$>е

\гаг, капп а1з ВечуеЬ даГйг ^епоттеп чуегдеп, даб ег Ьегекз Ьезгепз пиш-

каНзсЬ деЪПдег \уаг. 2\гаГе11оз па* ег зете егзК АизЪПдипд т Вида (рпуаг

оае1 т дег е1§епеп РатШе, дапеЪеп аЬег зкпегНсп аисп ап дег КксЬе)

егЬакеп. Зотк 1зг д1е Рга§ез1е1шп2 2и тооЧПг^егеп : тоаз копте ег т №1еп

ипа 1пзЬезопйеге уоп ЗесЬгег йЬегЬаирг 1егпеп?

ЗесЬгег >уаг 1788 т Вбптеп §еЬогеп ипё агЬекеге зек 1808 т

^1еп а!з РпуатпшЫепгег, 1812 — 25 а1з К1аУ1ег — ипй Оезапдз1еЬгег

ат ка1зег11сЬеп „ВНпдепетеЬиттзтзигиг", аапп ^аг ег Ог^апхзг аег

НоГкареПе ипд 1851—67 РгоГеззог Шг МшИстеопе ат Копзегуашпит ёег

„СезеПзсЬаЛ аег Миз1кГгеипае" (ааз — п1сЬг пиг ёег Ееуо1ииоп ^е^еп —

1848 везсЫоззеп ипа ет ат 1. ОкгоЬег 1851 \У1еаег егбГтег >уигс!е [8].

1п дег Ы^ге аег „ХбдНп^е дез Сопьегуагопитз зе1г ^едегегоГтип^

дез 1пзипкез" коттг дег Ыате ЗшпкоУ!^ тспг уог [9], дакег 131 тк

21ет11сЬег 51сЬегЬе1Г апгипептеп, даВ ег етег дег гапНозеп РпуагзсЬШег

ЗесЬгегз \уаг (ш1е 1ап5е, 1з( тсп1 ГезгзгеПЬаг; П1сЬ1: §апг оЬпе Ведеигипд

копте зе1п, даС 1п де1 ГгацНсЬеп 7.ек, патНсЬ 1853/54 Зесглегз тео-

гег1зсЬе!> Наирг\уегк, „0]е Огипдчагхе дег тиз1каи5сЬеп Сотроз1иоп"

егзсЫепеп зтд). 1едепГа11з дигГге аисЬ д1ез Шг д1е оЬ1де Аппапте зргескеп,

дай Згапкоу^ зсЬоп «оЫдеЬИдег т Ргах1з ипд ТЬеог1е пасЬ ^1еп кат.

Зесгиег 151 (ипд \^аг 5ете1гек) Ьекаппг а1з Ашог е^пег Ъетапе ип-

81аиЬПсЬ ^гоСеп АпгаЫ уоп Котрозкюпеп (теЬг а1з 8000), дагитег

ОгаЮг1еп, Меззеп, Катагеп, 8ут^Ьоп1е-Загге, Зтгекгкшэпегге ипд апдеге

Каттегтиз1к, 2аЫге1сЬе Ог^е!- ипд К1ау1егкотроз1иопеп ^о^е ет
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„тизУсаИзсЬез Та§еЬисЬ". (Бкзе №егке декеп а1з тсЪх. Ьезопскгз т-

зрккп, аЬег а1з котрозкюпзгесптзсЬ апзргасЬзУоН Ыз рескпйзсЬ.) Уег-

дк1сЬг тал сЬезе Ызге тк <1ет ^егкуеггекЬтз уоп Згапкоук, \«гс1 скг

епогте итегзсЫес! скиШсЬ: пкЬг пиг т зетег ВюдгарЬк, зопскт аисЬ

тк зетег УогИеЬе Гиг к1еше Рогтеп егзсЬетг ктегег а1з „гур1зсЬег

Котапикег". 11пс1 т Ьегид аиГ с!к уогЫп §езге1ке Ргаде стгЛе Ьегагз

зо {*езеЬеп Ыаг зет, ёай ег с!к$е УогНеЬе уоп ЗесЬгег еЬетоу/етд §е1егп1

ЬаЬеп стгЛе у/к <кг Шт пасЬ^еза^е, ап РкЫ ипс! СЬорт §етаппепск

[б] „готапгёзсЬе Топ". Окзеп Ъах ег пип кетез\уе§з пиг уоп скп №егкеп

скг Сепаптеп зе1Ъз1 1егпеп кбппеп, зопскгп ег 1зг т с1ег 2ек{»епб8818сЬеп

К1аукг1кегагиг гктНсЬ аН^етет уегЪгекег, пкЬг гикт Ье1 <1еп зо§е-

паптеп 8а1опкотрош8Геп уоп ТЬа1Ьег§ Ыз ЗсЬиШох", ОгеузсЬок ипс1

№Штегз. >Х^1г улззеп 2\уэг йЬег скгеп Котрозкюпеп пкЬг аНги Ук1 (теЬг

\уеШ тап йЬег скгеп 5рк1\уе1зе ипс! ЕгГо1§е т скп 8а1опз [10]. Зотк

тиВ сНезег Зеке скг Рга^е уоп Згапкоукепз АЬЬап^кек огТеп ЫеПэеп.

АЬег зк ккег. ги етег у/екегеп йЬег: ЗесЬгег тив ет аизуегекЬпеКг

Р1ап181 §еу/езеп лет, да ги зетеп Зспйкгп аисЬ ете КеШе уоп зеЬг ег-

1о1{*гекЬеп Катзгеп ипс1 К1а\кг1еЬгегп (З^зтипс! ТЬа1Ьег§, ТЬеоскг

ВбЫег, Ьошз КбЫег, ТЬеоскг ЬезсЬеигяку, Хозег" ЬаЬог [11] гйМеп.

Бал Ьейешег, <1аб деулззе АптеПе <кг Згапкоук гиеезсЬгкЬепеп гесЬтзсЬеп

Утиозкаг зеЬг у/оЫ уоп ЗесЬгег коттеп кбптеп, уог а11ет (1к ТесЬтк

<кг Уапайоп. 2у/аг &ак ёкзег ТесЬшк ет дгобез Гтегеззе «гаЪгепс! скз

^алгеп 19. ]Ъз., тзЬезопскге т скг К1аукг1кегагиг [12]. Бк дезсЫовзепзге

Тгас1кюп Ьезаб сУезез РЬапотеп аЬег т №кп, ипс! г\уаг век скп Та^еп

(кг Ьекаппгеп „Уапагюпеп-ЗеисЬе" шп 1800, ипё ЗесЬгег зе1Ьь1: зсЬг1еЬ

2аЫге1сЬе Згйске с!1езег Ап. Апскге Те1к та^ ЗгапкоУ1с дигсЬ 1т1гайоп

тоШзсЬег Р1ап1згеп (1ег 2ек (Ьгекг 8е\»оппеп ЬаЬеп (у/оти 1т йЬг^^еп

<&е Ыз1апд п1сЬг пасЬргйгЪаге Ап^аЬе равг, (1аВ ег аисЬ Ье1 ^Штегз

зшсУеп ЬаЬе). 01езе Мб81кЬке1г у/ехзг апйгегзехи аисЬ аиГ зете Копгак1е

ги рг1Уа1еп За1опз, т с!епеп ег §езр1е1г Ьаг (з1сЬег аисЬ 8етеп е1вепеп

^акег) гтс! у/о ег сЬе с1ата15 г"йЬ1епс1еп Моо!екотроп1зТеп кеппеп^екгпг

ЬаЬеп тиб. В1езе Ве21еЬип2еп ЬаЬеп 1Ьт гдуекеИоз регзбпНсЬе Анге^ип^еп

еЬепзо ^еЬгасЬг \ук 31е зетеп ЬеЬепзипгегЬаЬ зкЬепеп.

Ик ^тегеззатезге Рга^е 1т ХшаттепЬап^ тк ЗесЬгег 131 аЬег

сЬе Кипз* с1е^ Нагтоп1зкгеп8. ЗесЬгег Ьапе огТепЬаг ке1пе Ьезопдегеп

АтЬтопеп 1п скг Ые(1-Котроз1г1оп (ег\уа 1П с1ег ТгасИпоп уоп ЗсЬиЬеп,

т11 Шгет Ьбспзгеп азгЬеПбсЬеп АпзргасЬ Ье1 ^егт^згет Итгапл), ггогг^ет

у/аг ,^ет Техх уог зетег Уепопипд 51сЬег" [13], зе1Ь$1 2е1ШП2еп гта

АиззргисЬе ёез гаеНсЬеп ЬеЬепз. Оаз кЬп^г дега^еги 1асЬегНсЬ ипс1 зкиггИ,

2е1^ аЬег аисЬ вхе ЬоЬе 8аГ2гесЬп1зсЬе Ме1згег5сЬаЛ. Ыип копте скз

ЗшсЬит Ье1 зокЬ етет Ме181ег ё1е АппаЬте папек{>еп, <1аВ Згапкоук

у/еп1езгепз е1пеп ^ллаззеп ТеИ скуоп йЬегпоттеп ЬаЬеп тйззе (т1г

<1ег йгбвгеп Ье1сЬг1ёке1г ип<1 31сЬегЬе1г с!еп дее1§пе1еп „Топ" гиг сУе

Нагтоп1зкптё е1пез Уо1кзНес1ез ги Пшкп, ййгЛе ипзсЬйггЬаг зе1п).

Оегаск сЬез аЬег капп П1сЬг зо ккЬг Ьез1;аи§г \уег<1еп. 1т ОедетеП: Ыпеп

Загг \\ае с1еп тЫдепскп
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Ко(епЬе1$р1е1 1

тк уегйескгеп С2штеп ипс1 Октуеп, Акгетоктуеп, иппои^еп Теггуе-

йорреШп^еп, йег еЬег ап етеп К1аУ1ег- а1з етеп Уока1за12 йепкеп

1абг, луйгйе луескг 8ес1пег посЬ ет апйегег 2екёепоззе дезсппеЪеп

ЬаЬеп. АЬег Ьегепз сИезе ТаеасЬе сШгГге аисЬ Ьейешеп, с1ав тап

(Не? шсЬг ешГасЬ а1з „ЗаггГеЫег" аЬтп дат{. Ба зокЬе Втде ге1апу

оГс уогкоттеп ип<1 ^еп^еЬепс! зо^аг етеп Ьезошкгеп Кек аизтаспеп,

тив тап аппептеп, с1аВ зхе аЪзхспШсп дезега: ипс! а1з 2екЬеп Шг ете

детоьзе АЪзопскгит* ги зеЬеп <$тс1 (зе1 сИез пип т етег Ъезйттгеп Ап

„еешаНзсЬ" детеип о^ег шз&сЫкК а1з Ветопзггайоп етег апйегеп —
ЯшзьзегЫзсЬеп, тсЬг-^езШсЬеп — ТгасИйоп). ^скп&Пз (Шгг1е с!аз

ЗгисИшп Ье1 8есЬ1ег кет ЫпгекЪепёег Сгшк1 йаШг зет, Згапкоук аисН

ап ёеп АпГогдегипдеп йег ^езгИсЬеп 8сЬи1-Нагтоте1еЬге ойег &ат ап

с1еп ШЬгепйеп Котротз1еп с1ег 2е« та теззеп. у*1е1теЬг зсЬетеп ао^оЫ
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зете Нагтотзхегипдеп а1$ аисЬ зет К1ау1егза12 с!еп ЫасЬк1ап§ етег

гурхзсЬ бзгепекЫзсЬеп Тгаалгюп ги гещеп, патПсЬ с1еп ёег Уегткгшпд

дет Ми51ктеопе аиз§еЬеп(1 уот ОепегаШаВ [14]. Б1ез уегтад <1еп К1ау1ег-

агйдеп СЬогзагг — аЬпПсЬ уле ит 1800 Ьекп МаппегсЬог МкЬае1 Науст-

зсЬег Ргадипд оаег Ье^т 8о§. А1тапасЬ-Ыес1 [15] — еЬепзо ги егЫагеп,

те ше ТагзасЬе, с1ай Ьи оетеп Ыеалаггеп (Не ОЪегзгкпте йез К1ау1еграт

Газг кшпег тк аег Зтдзгкпте 1с1епг18сЬ 1зг, ааВ аег К1ау1егзагг гЬугЬпнзсЬ

тк аег Техг-Век1атаиоп ткдеЬг из>у. В1езе Е1{*епгйтИсЬкекеп а1зо

зта а1$ ЕгЬе уоп ЗесЬгег Ьг\у. аез ЗгшНитз Ье1 тт ги егШгеп.

ЗсЬИеВНсЬ капп 5гапкоу1с зеШзгуегзгашШсЬ зет §говез Ьиехеззе

ап аег зегЫзсЬеп КксЬеп- ипс! Уо1кзтиз1к гисЬг уоп ЗесЬгег йЬегпоттеп

ЬаЬеп. 1п (Незет 2и$аттепЬапд гзг оЬпе )саеп 2\уеке1 с1ег ЕтПив уоп

Уик КагасШс ипс1 зетег Огирре апгипеЬтеп, ипа г\уаг кетезу/едз пиг

а1з изйкекг, зогшегп еЬепзо иНепзЬг уле шгекг. Ет21§ 1т Котакг тк

аеп МкдНеоегп сЬезег „егзгеп Котапгхкег-Оепегагюп" ипс! сИезез 2еп-

ггитз Гиг Ше тге11екгие11е ипс! шео1од1зсЬе Егпеиегип§ ЗегЫепз ш №1еп

копте Згапкоую зете «НезЬегйдНсЬеп 1<1ееп етез Найопа1зи1з (с1еп ег

пиг геИу/епе дезсЬаГГеп Ьа*, геПу/егзе Ьегекеге ег Ит пиг уог) ептккек

ЬаЬеп. ]а, аагиЬег Ыпаиз аигГге сИезе МбдНсЬкек зодаг ет у/екегег Сгшк!

ааГйг дечуезеп 8ет, ааВ ег паск №1еп дезапск УЛ1гае Ьгу/. ЫеЬег кат.

5е1Ьзг (Не АиГетапс1ег1"о15е зетег 1пгегеззеп: гиегзг КксЬептиз1к, аапп

егзг Уо1кзтиз1к зсЬеип аиГ зетег ВюдгарЫе ги ЬегиЬеп. ЗкЬегПсЬ у/агеп

аде ГгйЬезгеп Копгакге гиг Мш1к т аег КксЬе §едеЬеп ипс! а1з ег Ье§апп,

81сЬ паЬег тк оег КксЬештшк ги ЬезсЬаШдеп шт сиезе тк аег у/езгЬсЬеп

Ккспептиздк ги уегдккЬеп кат кип (Не Мог\геп(%кек, ше зегЫзскеп

Тгаатопеп шз&езатг етдеЬепаег ги згишегеп, гит Веу/иВгзет. 1п сИезет

2изаттеппап§ зтс! аисп сНе ЕтПйззе <1ез Сгедог1атзсНеп Спога1з 1п

зетеп етзиттх^еп Оезап^еп теги ги иЬегЬбгеп. ^е1гегз зе1 аиГ Й1е

ТагзасЬе Ыпдетезеп, с1а6 ги сНезег 2ек гисЬг пит <1ег у1егзг1тт1§е Загг

с!ег ггасИйопеПеп дйесЫзспеп ЮгсНепдезапее уоп Вепесикг Кап^паптдег

(1844) уог1а§, зопйегп аисЬ т с1ег у/езгксЬеп К1гсЬептиз1к (уог а11ет

<1игсЬ дел зо§. Саеа11ап15тиз) [16] йег У1егзйттще Загг Гогс1егг у/игйе.

(Б^ез Ьапе )а ги КапаЪаггтёегз ипс! Ргеуегз Ьекаптеп Нагтот51егип§еп

веГйЬгг) [17]. ЗсЬНеВНск 1зг 5аз РгоЫет йег СЬогаШедк^гипд (Оге8ог1ап1-

зсЬег СЬога! + Ог§е1) тсЬг пиг дгипдзаггНск тк <1ет <1ег Нагтоп1з1египд

зегЫзсЬег Оезапдс уегд1е1сЬЬаг (аисп Шезе зта тос!а1!), зопдегп аисЬ

сЬезез угаг ги аегзе1Ъеп 2ек Ьбспзг акгиеП ила" Ыегт у/аг улес?егит ЗесЬгег

Ше т ^1еп 1"иЬгепс1е РегзбпНсЬкехг [18]. ОЬпе 2\уеке1 Ьаг зет ЗсЬШег

8гапкоу1б тк тт с1агйЬег сНзкииегг. У§1. ЗесЬгегз ОгдеШедЫгипд етег

ёгезопатзсЬеп Меззе (КогепЬе1зр1е1 2).

1т 2изаттепЬап§ тк с1ет Уо1кзНес1 иг зсЬНеВНсЬ аиВегогёепгЬсЬ

тгегеззапг, у/аз Едиагс! НапзНск 1851 декдепгЬсЬ аез ЕгзсЬе1пепз етег

Кйгптег Уо1кзНес15атт1ипд [19] зсЬг1еЬ [20]: „Ьапдзг 1зг ехкШгг ип<1

апегкаппг, мне йег СЬагакгег ]ё<1е5 Уо1кез з1сЬ ш зе1пеп Ме1осЬеп 8р1е§ек,

ипа шезе ги етег иеГегеп КепптШ с1еззе1Ьеп ипепгЬеЬгИсЬ зта; Гиг

ипз ЬаЬеп УоЦсзИеёег аиВегёет посЬ с!еп ЬоЬеп азгЬегхзсЬеп ^еггЬ, оле

1егггеп Кезге пахуег Кипзг ги зет, ше „Кипзг уог аег Кипзг", у/1е ет

пеиегег Аигог зтпге1сЬ итзсЬге1Ьг. ^1е ЬеёепкНсЬ Гиг аеп РоНг1кег д'к
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^гове Маши^а1с <1ег Ыаиопеп 1$(, \уе1спе Оезгепздск уегеии§(, зо ип-

зспаггЬаг егчспеии з1е с!ет Аезгпеикег. №е1сЬег Кекпгпит ап ЬеЬепз-

Гогтеп, т ёепеп сИе Рпатаз1е сНезег Уб1кег зкЬ аи$§ерга§1 па1, шекпе

Рй11е ап СЬагакгепзпк ш Шгеп ТгасЬгеп, ОеЬгаисЬеп, Ваитеп, СесИсЬ^еп

ип<1 уог А11ет ш Шгеп КаНопа1те1о(Неп!" Ипс! пасМет ег йЬег <Пе

1гаПепег, Вбптеп, Тзспеспеп ипс1 Ро1еп §епап(1ек па*, {"апп НапзНск

Гоп: ,Д)к ЗйсЫауеп зтс! еш тепг сНсксепёез а1$ гшшскепйез Уо1к. 1п

Кгаш Ьбгг тап ч/епщ Оезап§, аивег еии^еп топоюпеп з1а\1зспеп 1лескгп

ук1е Ьекапте „Згеугег", <1епеп зкуегизспе №опе итегк^с зим!. Ее таа%

егоаз Ккпидез ги Сгшкк Ие^еп, угепп }етапс! Ьепаиргеге, „сУе ЗйсЫауеп

паЬеп зспбпе Уо1кз(Нсп1ип{>еп, аЬег зк зт§еп зк пкЬг". Бк Мекалеп,

теекпе ак ЗегЬеп гиг Оиз1а зшдеп, аигггеп пншкаНзсЬ уоп зеттда

Вескигип§ зет, тскт зк, уогпеггзспепё гескатазсп, Ьезиттг. зШа, (Не

ер13сЬеп ЕггаЫип^еп, пасЬ Ап с1ег ак§песЫзспеп Кпарзоёеп, ги Ье-

§1екеп ипс! гуйтпзсЬ. ги ЬеЬеп. Ете АиззсЬгеюшге скг зй(1з1аУ18сЬеп

МексНеп шаге )ейосп уоп ёгбйгет 1тегеззе, патетИсЬ зек сшгсЬ Уик

ЗгерЬапоукк ипс! с1к иеЬепгадип§еп уоп Алазгазшз Сгйп, Каррег,

РгапЫ и. А. <1еп роеизспеп Зспаггеп саезег Ыагёоп (Не аИдетете ТЬеИпапте

ипс1 Веттс-егип^ §его1{>1 I81-"

Бк Ыег §епатиеп РегзбпНспкекеп ипс1 №е1ке зш<1: тк Уик Зге-

хапоук 151 зеШзгуегзташШсЬ КагасШс детеии; бет паспзге 181 Апазгазтз

Сгйп (1806—76), йег 1850 ш Ье1р21§ „УоНсзНедег апз Кгаиг" пегаиз-

Ьгаспге, зоёапп ЗкдГпес! Каррег, уоп скт Ьекапт зтё: „Ьагаг, ёег

ЗегЬепгаг. Ыасп зегЫзсЬеп 8а§еп- ипа Не1скп§езап8еп" (№кп 1851)

или ,,Бк Сезапде с!ег ЗегЬеп" (Ье1рг1}$ 1852); скг 1етае 151 1лкгт{> Ащтз!

РгапЫ (1810—94), скззеп „Сизк. ЗегЫзспе НаиопаШедег" 1852 ш №1еп

егзсЫеп. Ез йг аи1ТаШ§, с!а6 НапзНск пкпг (Не егзге ипс! Ьескшепскге

Огирре уоп СГЬегзеаип^еп пасЬ деп Затт1ип§еп уоп Кага(Шс егтеапт,

патИсЬ ёхе уоп Та1уу (= ГЬегезе А1Ъепте Лшье »оп /акоЬ), „Уо1кз-

Не(1ег йег ЗегЬеп", 2 Вде. На11е 1825/26, 2/1833 ипа" Ше ааёигсЬ апвегевгеп

уоп Еидеп ^езе1у „ЗегЫзсЬе НоспгетНеёег", РезЙг 1826, ипо! ^ИЬе1т

Оегпага'з ,,^11а. 8егЬ13сЬе Уо1кзИе(1ег ипё Уо1кзтагсЬеп" (Ье1р21§ 1828).

НапзНск Ье21еЬг 51сп пиг аиг" (Не 2\уеке №е11е, ип(1 х^уаг йте{ Ашогеп,

Ше 2\у1зсЬеп 1850 ипд 1852 риЫшепеп, оЬ\уоЫ зет АиГзагг 1851 ег-

зсЫепеп 181. Ииг а*аз егзге ВисЬ уоп Огйп (сНезег ИеВ егз1 1879 1п Ъегргщ

ет >уе1гегез ^о1ёеп: „ЗегЬеп-Ыеёег. М1г§еге1к уоп Р. у. КжНсз") ипй

У1е11е1спт а'аз егзге уоп Каррег 1а^еп Ьехт ЕгзсЬетеп уоп НапзНскз Агаке1

Ьеге11з уог; йаз тягеке. уоп Каррег иле ёаз уоп РгапЫ егзсЫепеп егз!

ет ^аЬг зрйКг. МбкНсЬепуехзе ЬаПе НапзНск аисЬ пиг <1аз е1пе уоп

Каррег 1гп Аи§е ипд У1е11е1сЬ1 каппге ег с!а$]ет{»е уоп РгапЫ зсЬоп а1з

Мапизкг1рг, с!аз егзг 1т Бгиск \уаг ипс! уоп с1ет ег йЬеггеи§1 шаг, (1ав

ез егГо1{>гекЬ зет \уйг^е. НапзНск капте РгапЫ (с1ег (1ата1з аисЬ гит

В1гекюпит <1ег „ОезеПзсЬай йег Миз1Ыгеипае" депбпе) зсЬоп теЬгеге

1аЬге: ег \уаг Йег НегаиздеЬег ёег ^1епег „ЗоптаезЫапег", |епег 2е1шп§,

Ше НапзНскз Ыатеп пасЬ зетег АпкипП 1п \^1еп 1846 егзШ1а1з Ьекапт

тасЬге [21]; Ьек1е папеп шоЫ посЬ зрагег еп§еге Котакге. БосЬ сНез

181 шспг а'аз «^етНске РгоЫет т <11езет 2изаттеппапд, У1е1тепг,

(1аВ зете ^огхе йЬег сНе 8йаз1ау1зсЬе Миз1к АиГзеЬеп егге^г паЬеп тйззеп.
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Мап ёигЛе -ле т с1ег зегЫзспеп Ко1оте, ги с!ег 8и»пко\1с ^езхоВеп «гаг,

шзкииеп ЬаЬеп.

Ыасп етег Охзкиззюп с!ег ипеапзспеп иле! а1реп1апсЦ5спеп РоМоге

кеЬгг НапзНск зспНеВНсп ги зешет Аи^апзрипкг гигиск ипс! за§г: „Ыс

Уо1кзНес!ег с!ег НегЪеп'зсЬеп 8атт1ип§ Ьбгсеп улг теЬг т с!ет Мип<1е

<1ег веЫИегеп С1аззеп, ип<1 ез капп тспс ^епиу %с\оЫ \УС1с!еп, ёай тап

81сЬ т с!еп пиозспезгеп Спке1п уоп К1а§еп1игг ^егпе ёагап егГгеиг." Ипс!

пиг \ует&е Разза^еп уогпег папе ег ГогтиНеп: „Баз ещепШспе Уо1к

зт§1 у/ет§ т Кагтпеп."

И1е аП^етете Ашкпг йаги 13Г пеШ2и1а§е ете ат1еге ипс! згеЬг

аисЬ Ыег тсп1 гиг БеЬагсе [22]. НапзПскз №опе гиЬгеп аЬег ги етег

у/епегеп улспйёеп Ргаде: с!аВ )ес!е Ыогапоп уоп Уо1кзтиз1к <!егеп №езеп

(ги с!ет ога1е ТгасНйоп §епбп) уегапёегг. Ыиг 1т орйта1еп Ра11 егГаззеп

<!егагй§е ЫасК-ЗсЬпЛеп [23] гагзасЬНсЬ сНе Миз1к с!ег етгасЬеп Уо1кз-

зсЫспгеп, аЬег т оСПпГШспег Рогт 1зг сиезе пиг тепг уоп пбпегеп 8сЫспгеп

гег1р1егЬаг. УоНсзппшк-Веу/едип&еп зтс! с!апег з*ете ете Алдек^еппек

пбпегег К1аззеп а1з сНе игзргип{>Пспеп Везкгег сНезег Миз^к, (1езпа1Ь

Ъейемеп з1е теп! тепг ете асикдане Ытгипд (\уаз т 1егг1ег Копзе^иеп2

АИВЪгаисЬ Ъеёеигеп капп — Гга^с зкп пиг, аЬ у/апп уоп АИВЪгаисп <Ие

Кес!е зет зо11 [24]. ЗспНеВНсп Шпгеп НапзПскз №опе улеёегит ги Згап-

коу1* гигиск, тйет з1е ше аата1з ^еогаиспНсЬе Апзкп* йЬег с!еп $апгеп

РгоЫеткгегз улес!ег{>еЬеп ипс! (1еп е^епгПспеп Огипс! !иг ааз Ьиегеззе

с!ег йетзспеп Котапик 1~й1 «Не з1аУ13сЬе (тзЬезопйегз <1ге зегЫзспе) Ро1к1оге

агикиНегеп: тап ёасЬге, с!аВ Ыег, ш с!еп ВаНаёеп с1ег Сиз1агеп, сНе №сп-

коттеп с<ег аппкеп Ер1к ипс! Кпарзодеп у/екег1еглеп — ете у/оЫЬе-

капте Шизюп с!ег йеигзсЬеп Котаппк зек Негс!е1, сНе сшгсЬ «Не егзгеп

ЕсНйопеп посп деГбгйегг \уогс!еп у/аг. В1езс РЛтопеп у/агеп — \У1е улг

пеше улззеп — т ВеивсЫапс! уле т а11еп Ьйпс!егп, у/о тап зкп с!эуоп,

апгеееп НеВ, уоп Озгегтсп [25] ап§е(ап§еп Ь13 ги с1еп з1аУ13спеп Ьапйегп,

йЬегаП „дегеип^г"; з1е у/агеп Кеёакиопеп 1т 8тпе сПе&ег готапиасЬеп

АзгЬейк ипс! тсЬгз у/ет^ег а!з ^1ес!ег§аЬеп с!ег Ш1засЫ1сЬеп тйпсШсЬеп

Тгайтоп. (ЫасЬ сПезег ги ГогзсЬеп ёеЬбп ЬекаппгПсЬ посЬ 1ттег ги

с!еп АиГцаЬеп с!ег РогзсЬип§.) Ипс! т сИезез ВП<1 равг аисК Ше Рогт

Шезег ЕсНиопеп уоп Уо1кзтиз1к: Ьагтотз1еп, т11 етет К1аУ1еграп

уегзеЬеп ипс! т с!аз ТакгзсЬета ёег у/езгНсЬеп Кипзгтиз1к дергеВг. 1п9ет

8шпкоУ1б зо уегГиЬг, гаг ег а1зо, у/аз а11е апйегеп НегаизееЬег с!ег 2е1г

вЬеп^аНз шеп, ипс! ез \уа!е ГаЬсЬ, з1сЬ с!агйЬег ги ток1егеп. Мап паг

у1е1теЬг аисЬ <1ге КеЬгзеке ги зеЬеп: 1пс!ет ег ет УоИсзПес! с!ас!игсЬ

ги етет КипзгНес! таспге, \уо11ге ег ез аисЬ уоп ёег УоШзШтИсЬеп аиГ

<!1е кйпз11епзспе ЕЬепе ЬеЬеп. Ез 1«г Ьекаппг, с!а8 аисЬ т с!ег йетзсЬеп

Котапик г\У1зсЬеп гу/е1 ШсНгип^еп ги шиегзспеИеп 1зг: дле е1пг Сшрре

у/о1ке <Ие Уо1кзкипз1 Шг зкп ипс! 1п 1Ьгет Е1§еп\уе« зепеп, йапег §едеп

<Ие Кипзг згеНеп; сИе апс!еге Сгирре 1с1еаНз1егге ме а1з Кипзг ипЬегйппег

КапдгНспкегг ипс! а1з 1с!еа1 ки1шге11еп ЬеЬепз (у§1. НапзНск!). Ез 8сЬетг

паЬеНе^епс!, ёав е1п 8егЬе, с!ег ^1сп посЬ с!аги аиГ Аигопгагеп у/1е Ооете

ЬегиГеп копте ипс! ет аЬпПспез Гпгегеззе аисЬ Ье1 с!еп ВетзспзргасЫдеп

заЬ (уц\. (Не И1. Ешйопеп) гиг гу/е11еп Апз1сЬ(: пех^ге! ВагйЬег Ыпаш

копте тап Го1§епс!е Нуротезе \уаееп: затгНсЬе Котроп15Геп аиз Ьапдет,
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сЬе ит Не ттекигормзсЬеп Ьапёег тк ииет ЬбсЬ-а епгдаскекеп оГгет-

ПсЬеп Ми?1к1еЬеп (БеийсЫзлс!, ОзгеггекЬ, каНеп, РгапкгекЬ, Еп^апс!)

§гирр1егг зтё, ЬегкЬеп с1езЬа1Ь ш Шге Котрозкюпеп §егпе „есЬге"

Уо1кзтиз1к ет (йеиШсЬ бЛег а1з т <1еп §езадгеп апдегеп Ьапскгп), шеП

ёатк 1) ёаз паиопак Е1етет Ыпге1спепс1 скигНсЬ ипс! уетапсШсЬ \укс1

ипс! 2) с!атк т етет Уог#ап§; пкЬ* пиг тиз1каНзсЬе Рогтеп йЬетоттеп,

зопаегп аисЬ (Не Ьеза§ге НеЬип^ аиГ ете пеие ЕЬепе Уо11го&еп ^егйеп

кбппеп. (Эк УегагЬекип§ копкгегег Уо1кзте1осиеп кг шсЬи (кззеШе

уле <Ие Котрозтоп т етет §е\У15зеп „пайопакп 8111".)

Экзе Рга§е ШЬп: гиг 1етеп Огирре уоп Апге^ипёеп ипа" ЕтПйз зеп,

сИе аиг" с!еп (ипееп Згапкоук чуаЬгепс! зешег ГйпГ №кпег 1аЬге еш@емпгкт.

ЬаЬеп тбдеп: (Не аИдетете роШксЬе Зкиаиоп т ОзгеггекЬ пасЬ бет

КеУо1ийоп уоп 1848, (Не ЬекзппШсЬ ипгег Иггеп РйЬгегп аисЬ етеп Ми-

81кег — патНсЬ АИтео" |и1ш5 ВесЬег [26] — папе ип<3 (Не пкЬг пиг роН-

йзсЬе, зошкгп аисЬ зггиктгеПе ипс! ки1иие11е Уегапс1егип§еп %еЪта.сЫ

Ьаг. Мал Ьаг 2\уаг т 1ешег 2ек (Не Рга^е аиг§е\уог1еп, оЬ 1848 гагзасЬНсЬ

аисЬ а1з ти51кдезсЫсЬШсЬез Батт §екеп с!йгГе [27]. Ез кг аЬег ете

ТагзасЬе, йав (1аз тизЦсаНзсЬе ЬеЬеп т №кп пасЬ с!ег Кеуошиоп теЬг

ойег ^ешдег Ьех 8тп(1е ЫиП апГапдеп пишЧе [28], аНегсНпдз шсЬг пиг

>уедеп аег Кеуо1ииоп. №аге сНезез МизИскЬеп патНсЬ шсЬг зсЬоп УогЬе1

т етет итЬгисЬ ипс1 иьогет зсЬ\уасЬ §;е\уезеп, Ьапе (Не КеУо1ийоп

\уоЫ пиг ете Ьезспгапкге итегЬгесЬип§ уоп №осЬеп оскг Мопагеп

деЬгасЬ!. ТаГзасЫкЬ Ьапеп (Не Усгапск-тп^еп аЬег Ьеге1гз ук1е 1аЬге

уогЬег Ье^оппеп. 8е1г Веетоуеп ипй ЗсЬиЬеп Ьа«е ^X'^еп кете уег81е1сЬ-

Ьаге РегзбпНспкек теЬг, уоп (1еп 1"йЬгепс1еп Котротзгеп ёег 7,еа (8сЬи-

тапп, ВегПог, СЬорт, ^адпег) 1еЬге кете т ^1еп, Й1е тш1каНзсЬе

Котап11к пагге ке1п 2етгит Ыег [29], Шге ЛНг^Неёег у/агеп Ьезгеп&Пз

ат Ыезщеп Миз1к1еЬеп тгегеззхегг ипд ЬезисЬ^еп (Не 8гааЧ г"а11\уе1зе.

АисЬ Шг йегеп Миз1к1еЬеп \уаг уоп §гбВ1ег ^кпйдкек йаз \оп с1ег Аиг"-

к1а"гип§ Ьегуог^еЬгасЬге тиз1каН5сЬе Уеге1пз\уезеп ипс! <1а8 пеие т1пе1-

згапсИзсЬе РиЬНкит де\уезеп. АЬег ё^е зо§. „МизИсуегете" (зогича^еп

сИе УегЫпйипд уоп гу/е1 Ыееп: ёез ВИепапгеп а1з АизШЬгепйеп ипа"

2иЬбгегз) коппгеп пиг е1пе БигсЬ^апёзрЬазе зет. 2ипасЬ»г ЬгасЬгеп

(Не хипептепёеп 1есЬп15сЬеп АпзргйсЬе е1пеп пеиеп Млшкеггур ((1еп

Ухгшозеп) Ьегуог, а1з Копзесшепг аЬе1 (Не ИпгегзсЬе^ипд 2\У15сЬеп рго-

ГеззхопеИег ип<1 (ШепапизсЬег (тап Ьбге (Не Вейеигип^егапйегип^ (1ез

^оггез!) Мш1к [30]. В1езе ЕпГ№1ск1ипд зсЬет! ёигсЬ сНе ро1тзсЬеп

УегЬйЬп1ззе 1п ^1еп 2^V^8сЬеп 1815 ипс1 1848 [31] (с!ет зо§. В1ес1егте1ег)

деГбгйеп у/огс1еп г\х зе1п. АЬе1 пасЬ сНезег РЬазе кат ете а11дете1пе

№епс1е уоп с!ег У1гшоз11аг гиг 1тегр1етгюп 1т пеие1еп 31пп (г. В. даЬ

Ызгт: зе1п У1гшозепс1азет 1847 ГгегтШв аиО ипй — (Нез 1зг 1е(11§НсЬ е1п

2иГа1Н§ез сЬгопо1од1зсЬез 2изаттепгге1"Геп ип<1 кгхгПсЬ 1гге1еуат гш (Не

ОезсЫсЬ1е дег Миз1к ае1Ьз1; [30] — (Не 2е11 а11§ететег КопзоНсИе1ип§

дег Ьйг^егНсЬеп Ми51кки1шг Ье&апп. №ег 1зг ги Ьетегкеп, с1ав сЬе уоп

НапзНск ипс1 ВаЫЬаиз Ье8спг1еЬепе З^шайоп у/1ес!егит тсЬ1 а11§етет

%Шщ 1зг, зопйегп уог а11ет Гиг ОеигзсЫапс!, ОзКггекЬ, 1саНеп, Ргапк-

ге1сЬ ипс1 Еп§1апс1, а1зо уледегит Шг |епе Ьеге1гз депапптеп Ьапйег т11

Йет ЬбсЬз1 еппуккекеп Миз1к1еЬеп [32]. ТЛе Каг1опеп гипс1ит йЬег
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паптеп етге1пе ТеПе ш тг и&епез Миз1к1еЪеп, аЬег ез Ъезгепеп аисп

\уезепШспе ИтегесЫейе (сИе улеоегит гиг Рга§е с!ез зо§. „ти$1каНзспеп

КаиопаПзтиз" — йЪпдеш ет пбспп ипёШскНспег Тегттиз! — ГйЬгеп

\уйгае).

АИеп алезеп ОЬег1е§ип|>еп ипа Апскишп^еп \уаге 1т Ет2е1пеп

посп папег паспги^епеп. Без ^екегеп 1^с гиг Ргаде аег то§НсЬеп Ею-

Пйззе аиГ Згапкомс сие йЬп§е Зпиайоп т №1еп, тзЪезопёеге сНе зетег

ТЬеагег, с!ег „ОезеПзспаЙ аег МшйсГгеипае" ипс! аег апоегеп 1пзпш-

1юпеп Гиг сие аке ипа пеие МизИс (тзоезопаеге <1егеп Ргодгатте тк

гекпНспет Ап§еЬог уоп ВасЬ йЬег Могап ипс! Веегпоуеп Ыз №еЬег

ипа МепаеЬзопп, аЬег каит ЗсЬитапп ипс! пиг \уеш§ №а{тег), зос1апп

сНе Тап2ти?1к (тзЪезопоеге с!ег \уапге Кик тк ает „>У1епег №а1гег)",

аег попе Згапаага аег Наизтиз1к тз&езатг ипс! аез 5ие1с1кшапеП5 ил

Ъеьопаегеп, сие Ко11е аез Ккчаегз ипс! аез К1аУ1егаизги§з, сие Веаеишп^

с!ег В1азкаре11еп !иг сие УегЪгекип§ уоп Миз^к а11ег Оатт^еп, <1аз Маппег-

спопуезгп ипс! аеззеп аешзсп-паиопа1е УогЫИег излу. пегагшшепеп. В1ез

ЬгаисЬт 1т етге1пеп Ыег теп* &еЪогеп ги \уегс!еп, зопает ьг аег пеиегеп

Ькешиг [33] ги ептептеп.

1пздезапи капп ^езадг ^егс!еп: Етге1пе Азрекге 1т чуекегеп ЬеЬеп

ипс! №егк уоп Згапкстс зспетеп т зетег №1епег 2ек &ергадг у^огаеп

ги зет, гекз уоп ЗесЬгег, ге118 уоп с!ег зегЫзспеп Огирре ит КагасШс:,

геИз \от бгТепШспеп Миз1к1еЬеп аег Згаск ипс! хпгег рпуагеп 8а1опз.

Апааез луэг охТепзшпШсп зсЬоп т ггипегеп Та§еп §гипс!{»е1ев1 оаег

згаттг уоп регзбпНспеп 1тегеззеп ипс! Згисиеп. Зотк 1зг зет ЬеЬеп

т №1еп йъ^езагт а1з 2ек с!ег згагкзгеп Апге^ип^еп ипа 1етеп ргакизспеп

уле гЬеогеизспеп ОгипсЧаееп {иг зете Везйттип^ ги зепеп. В1езе Ве-

зйттип§ таспг г\уаг с!еп Етагиск, а1з зе1 З1е Й1гекг уоп Негаег ипа

оешет ^ипзсЬ, а1е тепг ипа теЬг уег1бг;сЬепс1еп Кезге уоп акеп Ое-

у/оЬпЬеггеп, Ь1е<1егп ипа ЕггаЫип^еп с!ег 81ауеп ги затте1п ипа е1пег

ги зсЬге1Ьепс!еп ОезсЫспге гигиШЬггп [34] аЬ§е1е1гег, 81е 1зг аЬег гдуе1-

ГеНоз уош ^1епег 2етгит аез пеиеп ЗегЬепштз уегттек. БетпасЬ

15Г п1сЬг пиг <ие цезатге 2е1Г, Ше ЗгапкоУ1С: Ыег \егЬгаспге ете е1пг1§е

ЬеЬгге11 !и; 1пп ^е\уезеп, зопс!егп аисЬ сИе дапге 81ас!г т1г зе1пет тиз1-

каНзсЬеп, ки1шге11еп ипс! роНг^зсЬеп ЬеЬеп §еу^1ззегта6еп сИе кггге §го6е

Зспи1е сИе ег ЬезисЬге.
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Рудолф Флошцингер

ШКОЛОВАШЕ корнели;а станковиъа у бечу

Резине

Разматрааа о Корнели^у СтанковиЬу нису интересантна само из

музичко-истори)'ских разлога, веК нуде различите могуЬности за иска

основна методолошка питааа. 1едно од н>их )е и оно да шегово ствараае

поседу^е не само уметнички или стилистички аспект, веЬ и политички,

ко]И несумшиво преовлаг)у)'е у културно) историки.

Како аутор, приликом обавл>ан>а свога задатка, а у цил>у бол.ег

разумеван>а СтанковиЬевог личног и уметничког разво)а, ни^е распо

лагав никаквим новии изворима, усредсредио се на поставл>ан,е специ-

фичних питан>а. То што )е мецена послао СтанковиЬа баш у Беч ради

дал>их студила, могло )е да има различите разлоге, при чему углед Беча
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као музичког града ни у ком случа^у щце био од пресудног значаща.

Чгаьеница )е да се он у Бечу током малог бро^а година веома успешно

развио. ВЬегове прве композици^е одговара^у, бар што се тиче жанра,

клишеу немачке романтике. Литурги)'е за православну цркву у Бечу

показуху, ме^утим, да )'е у току са словенским покретом. Симон Сехтер,

коме се приюьучу)е, истина ни^е био неки водеЬи композитор, али )'е

за СтанковиЬа представл>ао идеалног учителка: он не само што )е у на-

ставу композици)'е унео сво)у управо зачу^у)'уЬу технику хорског става

век )е створио и познате тл'анисте. Нарочито н>егова техника вари)аци)'а

с )едне и н>егово искуство — познаваае стила црквене музике — с друге

стране (четворогласни вокални став, праЬеае корала) утицали су нт

СтанковиЬа очигледно колико директно толико и индиректно, инди-

ректно код СтанковиЬевих обрада народних мелодика. Ове обраде су

последней консеквентни корак у бавл>ен,у музичком прошлошну свога

народа. Оне одговара^'у укупном тадаппьем уобича;еном (а тек кастце

осу^еном као патворен>е) начину прилежа. Чини се да су у техничком

погледу ори)ентисане на западни тип ондаппьих хорских обрада. На

та) начин )е богати бечки музички живот (концертна, салонска, камерна

музика итд.) могао у свор) укупности снажно да утиче на СтанковиКа,

тако да се време проведено у Бечу с правом може означити као аегово

завршно школоваае.





СТАНА ЪУРИЪ-КЛАЩ (Београд)

КОРНЕЛЩЕ СТАНКОВИЪ У КРУГУ СВОДГС САВРЕМЕНИКА

Корнели)е СтанковиЬ, чи)'и )е животни век тра)'ао само тридесет

и четири године (1831—1865), а стваралачки само четрнаестак, особена

}е по)ава у историки српске музике.

Н>егова музичка делатност (као композитора, хороводе и шф-

нисте) пада у исто време када )е бу)'ао и ра^ао се српски юьижевни

романтизам, на)племенити]'е изражен у поези)и Бранка РадичевиЬа, и

када )е Вук КарациН повео сво)у одлучну битку за ]език и народну

юъижевност.

Обитава^уКи као |уноша на музичком школован>у у Бечу, тада

важном центру српске културе, Корнели]*е )е, сасвим природно, упио

у себе основне идеале тадапльих српских романтичарски занесених

интелектуалаца-родол>уба. Отуда )е целокупна шегова музичарска де

латност била усжерена на то да, по Буковом узору, сакушьа и бележи

народно музичко благо и да га, у границама сво)их стваралачких

могуЬности, обради и презентира српским гра^анским сло^евима.

Живео )е пуним срцем у свом времену и са сводим саплеменицима,

мада )е веЬи део живота провео ван граница тадаилье Срби^е. О месту

и улози шегово} у нашем друштву — под чим подразумевай не само

Срби]'у него и Воеводину и кругове Срба и 1угословена у Бечу и Пешти

— много се сазнавало веЬ за н>егова живота и )ош више после ьегове

смрти, из сво|евремене периодичне и дневне штампе. Ме!)утим, н>егов

лик Ье бити употпушен и ]'ош бол>е осветлен када размотримо до сада

непознату и необ)авл.ену аегову преписку са многим личностима с

ко)има )е био у контакту на географском пространству ко)е )е обухва-

тало Београд, во)во^анске градове, Беч, Пешту, Москву и Петроград.

У ред н>егових одиста верних на]бол>их при)атела и другова

иду 1ован БошковиН (1834—1892), филолог, уредник Лешойиса

Машице срйске, )едно време министар просвете у Срби]'и и секретар

Српског ученог друштва, затим истакнути сликар Стева ТодоровиЬ

(1832—1925), ко]и се под]'еднако залагао за напредак музике у српском

друштву и ко)и )*е, уосталом, оставио верне портрете и БошковиКа и

СтанковиКа, и на)зад Федор ДемелиЬ (1832—1900), правник и

историчар, писэц веома знача^них истори)ских расправа из области
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обича)'них права код }ужних Словена и аутор дела о Метернихово)

СПОЛэНО) политици.

Све су то била при)ател»ства скована у Бечу за време нлхових

студи)'а у младиКко доба и сви су били готово врипьади. Но док су

остали доживели и сво)е позни]е године па самим тим и зрели)е плодовс

свога рада, Корнели)е )е умро млад, не дочекавши да се оствари све

што )'е намеравао да уради на пол>у српске музичке култур^.

Атмосферу тог бечког круга српских студената шездесетих година

прошлог века веома )"е пластично описао Александар СандиЬ, касни]е

истакнути публицист, сарадник Матице српске и преводилац. Он пише:

,,Слатки и мили часи беху они, ко)е проводах ]а, ко)е провожаемо Срби

г)аци универзитетли]'е у стану — у светилишту рек' бих, музике и сли-

карства, у стану дво)ице неразлучивих при)ател>а, Корнели)а Станко-

виЬа и Стевана ТодороЕиЬа."

„Прибираемо се око н>их лво)ице, кад бисмо год доспели и гле-

дасмо их сваки пут, Корнели^а Кра) клавира и стола писаЬег, а Стевана

пред постол>ем и над отим платном разапетим, по ком сликаше."

„Мало па би и )'едан и друга сво) рад прекинули — и тада би

настала права академика свирке и попевке."

„Што би год Корнели)е од )едног састанка нам до другог у ноте

написао и сложно, слабачким сво)им, онако елеги|ским гласом отпевао

би на|пре он сам, пропраКа)уНи клавиром, као да огледа )е-ли добро

пого^ено и угощено — па би онда то исто поновио сво)им сонорним

гласом Стеван, а Корнели)'е пратио )'е песму свирком на клавиру. Е

ту си имао правог уживаньа — не знаш чим пре да се надивиш, или

песмом ТодоровиЬа или свирком СтанковиКа!"

„Па би затим окупио кога од нас, сео)их токорсе (коба)аги, пр.

С. Ъ. К.) ученика-беневола, ко)е нас )е око себе прикушьао и обучавао

оеог у певаау оног у свираау — да му ко што отпева или одсьира,

или би нас збио у збор певачки, да му зборьо певамо, а он нам песму

свирком прати)аше."

„Би)аде ту, кад би посьирали и попевали и вецбе у декламован>у

и читан>у критике и полемике и диспута и разглаголелтаф сваке лепе

врете."1

Колико су се СтанковиЬ и БошковиК током година зближили

и спри)ател>или сведоче и броща Корнели)ева писма, из Беча, Будима

и Рожшаве, измену 1859. и 1864. На)веКи бро) писама упуНених Бо-

шковиЬу садржи вала) за новцем ко)и му увек недостаче )'ер му ни

понеки дужници не враЬа^у, а то се нарочито односи на Милоша По-

повиНа, уредника Видовдана, коме )е Корнели)е, полазеЬи из Београда,

продао сво) клавир, а новац до кра)а живота ни)е добио.

Не треба заборавити да )'е Корнели)'е после заьршених студила

живео само од свога рада и труда штампа)уЬи и прода)уЬи путем пре-

нумерэци)е сво)е композици)е и да )'е )едини стални приход имао онда

када )е кратко време био хоровода Београдског певачког друштва и

1 А. СандиЬ, Корнелще СшанковиН, Застава, бр. 76, 14/26 ма)а 1882.



Корнели)е СтанковиЬ у кругу сво)их савременика 57

када )е од кнеза Михаила добио помоЬ ради сакупл>ан>а народних ме

лоди)а на терену Срби)е.

Бъегове су матери^алне невол>е тако велике да он поручу;е Бо-

шковиЬу да распрода све што ]е оставио у Београду, и покуЬство и

личну одеЬу.

Из многих пак БошковиЬевих писама сазьа|емо како се он брижно

старао да се сьака Корнели)ева стварчица од вредности сачува или

да се бар прода за добре новце. Старао се и о томе да се Корнели)еве

ноте и юьиге добро запаку)у и пошал>у у Будим. Насупрот БошковиЬу,

ко|и се до кра)а н>егова живота одиста цругарски и при)ател>ски од-

носио према н>ему, Стеван ТодоровиЬ >е у тим гюследаим данима по

казав сасьим небрижл>ив однос према свом ратуем интимном другу.2

Пошто ]е у лето 1864. отишао у моравску бэн>у Рожн>аву ради

лечен>а туберкулозе, од ко)е )е од детин»ства боловао, он не губи сасвим

наду у излечение и БошковиЬу поручу)е: „Чуо си вал>да ппа ме )е скашло,

у мало што ти не одох Боги, но Бога )е милостив те ми )е заиста живот

спасао. Сад сам ево овде где морам на^маае два месеца остати; одавде

савету)у ми лекари да идем у Меран (Тиролска), да и дал>е сурутку

пи)ем, а после тога зиму у Ници, само тако )е могуЬе болести мо)0) на

пут стати. Лако Ьеш погодити ди фали. — ]оване, брате пошльи ми

паре 20 фл, истрошио сам ти се страшно, болеет, лекарима посаветоваае,

пут овамо одузело ми ]е половину мо)е имаовине."8

Последней контакт БошковиЬа и СтанковиЬа био ]е поводом

химне ко^у )с ерпска влада 1865. године поручила: од Зма)'а текст,

а од Корнели)а музику. МеЬутим, како )е познато, Зма)ев текст )е са-

чуБан, а Корнели)ева последоьа, предсмртна композиции нестала )е

без трага, можда заувек.4

Сликар Стеван ТодоровиЬ, ко)и )е, као што )е горе ломенуто,

зэ)едно становао са Корнели)ем за време студи)а у Бечу, био )е све-

страно ангажован сводом аматерском делатношЬу, ко)а се простирала

оц гимнастике и борилачке вештине преко сценографи)е, режиме, глуме,

до певан>а и диригован.а. 1авлаао се писмима Корнели|у, мада не често,

кад год су били раздво)ени. Тако из )едног аеговог писма упуЬеног

1854. из Сегедина, где )е ТодоровиЬ боравио код ма)ке, сазна)емо

годину настанка СтанковиЬевог портрета,5 )ер ТодоровиЬ му саогаптава:

„Мо]и страшно су се обрадовали твоме портрету. Мати га )'е пол>убила

од радости; л>убезни Корнел да до^еш доле у Сегедин да сав мо) род

може те живог видети; но фала Богу портре веЬ имамо, ко)е Ьу ови

дана у Семиклош велики послати. Но нащреЬу га копирати л>убезни

Корнел и имаЬеш сигурно рачунати да Ьу ти сестру спортретисати ]ер

2 БошковиК то тумачи чин.еницом што се у то доба Стеван верно са Полек-

си)ом, клерком Мати)е Бана па ,,нема времена да до!)е с Бановог брда у варош ()ер

мора ПИЛ.ИТИ вереници у зубе)". Архив Срби)е ПО, К. 107/9.

» Архив Срби)е, ПО, 59-р. 1385.

4 С. ЪуриК-Кла)Н, ]у1ословенска химна у йрошлосши и данас, Музыка и му-

зичари, Београд, 1956, стр. 94—104.

5 У питан>у )е не она) познати портрет у природно) величини, ко)и )е ра!)ен

1859, него неки други за коде ни)е познато где се налази.
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ьу иЬи у Семиклош..."6 Чак и за свога дужег боравка у Италики, у

Фиренци, Тодоровии му са одушевл>ен>ем саопштаьа ко^а )'е платна

Тици)'ана, Рафаела и Каравана успео да копира учеЬи се на тим мл\~

сторима.7

На)'тешн>а сарадаа на музичком пол>у измену СтанковиЬа и То-

доровиЬа настала )'е од времена када )е Корнели]'е почео сво) мело-

графски рад на црквено) и световно) музици у Сремским Карловцима

и другим местима Во}водине и Срби)е. Том приликом су за^едно при-

ре!)ивали концерте на ко)'има )"е Стева наступао као певач, а Корнели)е

као аегов пратилац на клавиру и као солиста. ]ош веЬа, готово пре-

судна ТодоровиЬева улога за дал>и ток српског музичког живота

била )е у раду Београдског певачког друштва.

Штавише, Тодоровин, ко^и ]е музичка зншьа стекао од самог

Корнели)а, понекад )е и дириговао хором, саставл>еним од 1>ака из

Лидера и Гимнази)"е, па )е тако |едном приликом, )'ош пре него што

се СтанковиН настанио у Београду, у Саборно) цркви извео Станко-

випеву Херувимску песму, ко)у су сви — како констату)е извештач

у Србским новинама „са умшье&ем слушали".8

Ме1)у на]одани)им Корнелщевим друговима налази се Федор

Демелип, веома културан човек, широко образован и музички обдарен,

коде )'е у стопу пратио СтанковиКев рад, много се бринуо за н>егово

здравлл и одржавао везу измену нашег композитора и сполльег света,

кад год га )е болеет онемогуЬавала да сам нешто уради.

ДемелиК )е углавном у сво)им писмима обавештавао свога друга

о многим ситницама из сьакодневног живота н>ихових за)едничких

при)ател>а, али му )е у писму од 13. IX 1862. саопштио и следеЬе:

„1едан од мощ на)сренни)и момената )е садан>и, где су мене изабрали,

мене тьог друга и побратима, да ти предам орден са ко^им те, право

славии цар, за тво) труд, за наш труд, за наш народ и вас словенстЕа,

обдарио. Да ти буде благословен от Бога и да ти усамтьен не оста)е!"8

То )е био орден кавал>ера св. Станислава ко^им га ;е Руски цар одли-

ковао и иза ко)ега )'е стачала права дипломатска борба измену два цар

ства, руског и аустри)ског.10

Када )е Станковип Демелипу саопштио да над;ерава да се трэщо

настани и запосли у Београду, Демсг.ин га, као добар познавалац не-

мирних политичких прилика у тадаппьо) Срби]'и, после борбе уставо-

бранител>а и прогона кнеза Милоша, овако савету)е: „Само и на то

помисли, да тамо )ош ни)'е нормално стаае, и да такореЬи, од дана на

дан човек живи; може се ласно догодити покрет )едан коде уметништво

може на време смерним учинити"11 — чиме )е желео да каже да неки

бунт или политички преврат може потиснути уметност у други план

« Архив Србще, ПО, К. 107/89.

7 Исто.

8 Србске новине, 24. III 1859, 146.

• Архив Срби>е, ПО, К. 107/89.

10 С. ЪуриК-Кла)Н, Дийдомашска борба око Корнелща СшанковиНа, Музыка

и музичари, Београд, 1956, стр. 29—33.

11 Архив Србаде, ПО, 107/89.
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Бечком омладинском Кругу српских студената и Корнели)евих

интимних другова припадали су и Михаило Поли т-Д е с а н ч и К

(1833—1920), касни)е познати политичар и публицист, кощ )е лепе

усломене сачувао о своме другу у сво)0) юьизи Поксуници12 и Кон

стантин А л е к с и К, хо)и )'е и после преласка у Руси)у, где ]е био

официр, одржавао сталну везу са Станковикем. Штавише, он се старао

да се н>егове композици)е пласира]у у руске кругове, у чему )е у ве

лико) мери успео; тако се српске народне песме — саоппггава Алексий

— у дворским круговима све више прихвата)у те „млада кнегтьа Елео-

нора их често пева"... и „наше певан>е у друштву петербурнгком све

више и више продире у прво) дворско) капели".13 Известан Толсто),

како се наводи у писму, Ье „при прво) свечано) прилили сводим хором

егзекутовати ту службу".14 На)зад Алексий )е припремао Корнели)у,

као пи)анисти, могуКност да концертира у Петрограду, што, због гье-

говог слабог здравл>а, ни)е остварено.15

Низу Станковийевих при)ател>а и великих поштовалаца 1ьегове

уметности припадао )е и др Константин П е и ч и К, лекар по струци,

градски физикус по зван»у, у Панчеву. Велики зал>убл>еник у музику,

др Пеичий )е био дугогодипльи и веома заслужил председник на)ста-

ри)ег српског певачког друштва — Српског дрквеног певачког друлггва

у Панчеву. Припадао )е кругу панчевачке духовне елите, ко)0) ни)е

била страна ни политична активност у борби за права Срба, нарочито

1848. године.19

Др ПеичиК, ко)и )е особито ценно нашег Корнели)а, поверио

му )е и сво)у кйер, талентовану пи)анисткин.у, на бригу и стараае о

аеном музичком васлитан>у, када )е отишла у Беч на усавршаваае.17

Када су почеле излазити Станковивеве пггампане композшцф,

Пеичий се свесрдно старао да за н>их прикупи што лише пренумераната,

о чему га )'е редовно обавелггавао у сво)ИМ писмима. Мег}утим, године

1863, морао )е сном омил>еном композитору да саопшти: „Државни

закон за печатн>у забран»у)е под казной скупл>ан>а пренумераната и

продаван>е кн>ига изван клчигопродавница, ко)е су за то данном оп-

терейене."18

Пошто )е оштро осудио та) закон ко)им се омета лшренче Културе

у Српству, а нарочито замерло панчевачком магистрату ко)и та) закон

доследно и ревносно примешу)е, Пеичий свом при)ател>у савету)е:

„Него Г. парох Васа Живковий сакушьа ено пренумеранте на Дневник,

» Нови Сад, 1899.

18 Према ДемелиНевом писму 11. III 1865, Архив Срби)е ПО, 107/80.

14 Односи се на Корнели>еву Службу св. 1ована Златоустог. Овде ближе

неименовани Толсто) могао би бити Теофил Матве)евик (1810—1881), руски ком

позитор, музички критичар и писан.

16 С. ЪуриЬ-Кла)н, Корнемуе СшаиковиН и тегово доба, Звук, 5, 1935.

16 Миховил Томандл, Сйоменица Панчсеачко1 срйског црквсноХ йевачко! дру-

шшва, Панчево, 1938, развил.

» Архив Срби)е, ПО, К 107/89.

11 Архив Срби)е, исто.
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као и досад. Изволте се на њега молбено обратит, и надајте се успеху.

Њега јошт нитко ни)е опоменуо тога ради."19

Песник веома популарних стихова „Радо иде Србин у војнике"

„Ти плаьиш, зоро златна" и других радо певаних стихова, Васа Жив-

ковић, одиста се одазвао Корнелијевој молби. Но пошто ни сам није

више хтео да се протиьи закону, обавестио га је да је нашао у Панчеву

књижара Карла Витигшлагера који је вол>ан да прими у комисион

и цркЕено пјеније и народне песме — под условом да сам композитор

огласи у новинама да се те композиције могу добити у његовој књи-

жари.20

Да ли )е било и других контаката између Станковића и Живковића

из сачуване кореспонденције се не може видети. Но нема сумње, пошто

је Корнелије у више махова боравио у Панчеву, да је имао прилике

да се сусретне с њим, као једном од главних личности панчевачког

културног живота.

Добре колегијалне и пријатељске везе постојале су и између Да-

ворина Јенка и Станковића. Када је дошао за хоровођу у Панчево не-

посредно из Беча, где се морао раније упознати са Корнелијем, Јенко

је каишао на средину која је ценила и поштовала младог српског ком

позитора. Отуда се он својим новчаним прилогом придружује панче-

вачким пренумерактима на Корнелијева дела, а такође настоји да их са

својим хором изводи.

Пошто Јенку у почетку није била блиска српска православна

музика, он је доста труда уложио да уђе у вьену суштину. То се види

из његовог писма (14. IV 1863), у којем свои колеги саопштава да о

Ускрсу није могао извести његову Литур1ију пошто није имао времена

да је увежба са певачима. Но на крају саопштава: „Надам се да ћу

о Духовима већ моћи да изведем Вашу Литургију и да при том по

стигнем много веће резултате."21

Премало нам је времена и простора овом приликом дато да бисмо

тему употпунили и исцрпли до краја и да бисмо захватили, осим оних

из бечког омладинског круга, и све оне личности с којима је Станковић

био у контакту, било пријатељском, било пословном или стручном

— о чему нам његова епистоларна оставштина говори. Стога ћемо се

задржати само на још две личности које су имале велику улогу у въе-

говом животу и раду. То су Симон С е х т е р, његов професор ком-

позиције, и српски патријарх Јосиф Р а ј а ч и ћ.

Сехтер, најзначајнији музички теоретичар и педагог средином

XIX века, писац фундаменталних радова из области науке о компо-

новању, учитељ многих познатих композитора, међу којима и Антона

Брукнера, прьи К. ипс! К. дворски органиста, имао је изузетно брижан,

родитсљски однос према свом српском ученику.

Зачуђујућа је приврженост и оданост старог и уваженог про-

фесора бечког конзерваторијума, према своме ученику, какву исказује

19 Архив Србије, исто,

20 Архив Србије, исто.

21 Архив Србије, исто.
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сваки пут када је Корнелије одсутан из Беча: у једном писму22 1857.

он га обавештава колика је цена клавира који треба пренети из Беча

у Нови Сад за једну Корнелијеву познаницу, а колико сваки поједини

трошак око поштарине, амбалаже и транспорта; у другом,23 да је предао

издавачу његове две композиције и колике су цене за опрему; у трећем,

да је два дута прегледао коректуру, али да примерци нису још готови.

Но Сехтер, разуме се, није се бавио само оваквим услужним и

техничким пословима. Он је бдео над свим Корнелијевим радовима

и јавним концертним наступањима. Тако, поводом намераваног изво-

ђења Литургије 1857. у Сремсьим Карловцима он пише: „Раду/ем

се што сам од Вас сазнао да ће се о Духовима у Карловцима Литургија

извести вишегласно, чиме ће Ваши суграђани упознати плод Вашег

труда. Али је притом важно да имате школоване певаче како би свет

стекао уредну представу о делу, а то није могућно са нешколованим

певачима."

Иако врстан контрапунктичар и одличан познавалац полифоног

стила класичне музике, Сехтер није могао познавати дух српске црквене

музике, јер њу пре самог Корнелија нико није ни записивао савре-

меном нотацијом ни хармонизовао. Отуда је можда била његова грешка

што је дао своме ђаку да подели напеве на тактове, уместо на мело-

дијске махове, тако карактеристичне за српску црквену музику. А

да се ипак трудно да проникне у тоналне основе тих напева и да изнађе

могућни начин хармонизације, сведочи опет једно његово писмо, у

коме каже: „Шаљсм Вам другу свеску напева из Литургије. Ја посте-

пено улазим у овај стил и покушавам да унесем онолико промена колико

то напеви допуштају, а да притом не окрњим њихов карактер. Увиђам

да Вам записивање ових напева много труда задаје. Ви ћетс исто тако

увидети да налажење одговарајућих хармонских обрта није ситница.

Нека нам Бог- обојици подари здравље да бисмо могли завршити ово

дело."

Најзад, наклоност учитеља према свои ђаку је толика да он у

диа маха, поводом јавних извођења Корнелијевих дела у Бечу, даје

врло похвалне изјаве у штампи о њему и његовом раду,24 а на самртној

постељи му помаже да уобличи његов последњи опус, кикада неод-

свирану и неслушану српску химну.25

Колико је Станковић био у зависности од Сехтера у стручном

погледу, толико је од патријарха Јосифа Рајачића зависио у погледу

извођења сваке од својих црквених композиција. Ево једног примера.

Послушавши умесни савет свога професора да Литургију у Карловцима

изведе са школованим певачима, Корнелије је лредложио Патријарху

22 Архив Србије, ПО, 107.

23 Ово, и сва следећа Сехтерова писма, носе исту сигнатуру.

24 Р. Пејовнћ, Корнелије Станковић у очи.иа својих савременика, Народно

стваралаштво — Фолклор, св. 13—14, Јануар—април 1965, стр. 1083; у Архиву

Србије (иста сигнатура) постоји оригинални рукописни текст Сехтеров поводом

Духовног концерта 1861. у Бечу.

26 С. Ђурић-Клајн, Југословенска химна у прошлости и донос, Музыка и му-

зичари, Београд, 1956, стр. 94—104.
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да из Беча доведе 26 певача ко)и би то дело извели о Духовима 1858.

Ме1)ушм, Патри)арх ^е био одлучно против тога из више разлога: први

)'е да би требало проверити како ]с Корнели)е записао не само Литурги)у

него и остале празничне песме из целе црквене године, други ]'е ма-

тери)'алне природе: „Дал>е разсудите, када би Ви 26 Лица у Карловце

довели, тко би толиким л>удима квартир нашао и н>и с препитэни]'ем

(исхрэном, пр. С. Ъ. К.) за више дана снабдевао? То су ствари и до-

садне и са великим трошком скопчане."26 Не схвата)*уЬи музичку су-

штину и ефекат ко)и )е Корнели^е хтео постиЬи оваквим хором, Ра^ачиК

дал>е наводи: „Ми невидимо узрока, зашто би се за сваки глас по 6

л>уди, а за бас 8 употребили, кад довол>но бити може за сваки глас

по 2 певача. Она) грдни хор, кога би Ви овамо довели, ни)е за ову малу

Карловачку цркву, он би сходан био за Стефанову у Бечу."27

Питаше приказиваша и проверавааа Корнелщевог рада на црк-

вено) музици строги и штедл>иви Патри|арх решио )е на та) начин

ппо )е у Беч послао попа Атанасща ПопоьиНа, од кога )е Корнели]'е

раните у Карловцима и записивао све песме, дода)уЬи следеЬу напомену:

„Отац Атанаси)е добио )е од мене услмено упутстви)е, на што има на

рочито мотрити у призрени)у П)'ени)а. Зато Ви свако таковопргаф-

чаиф н»егово уважите зна^уЬи да )е тако вол>а мо)а и то исто саобшчите

и вашем Г. Учител>у."28

Патриарх и датье упорно прати рад младог композитора на сре-

1>иван>у црквеног щешф, пожуру^е га, а у )едном писму29 му чак за

мера што да)е приватне часове из клавира, сматра)уЬи да му то одузима

време за рад на припреман>у зборника црквене музике, а не схвата)уЬи

да ^е Корнели)е на та) начин морао и материално себи да помогне.

И дал>е, за свако )авно извозеше сво)е Литурпце СтанковиН )е

морао трэжити дозволу (благослов) Патриарха. Тако сазна)"емо да )'е

она изведена 1859. (о Св. Сави) у руско) капели у Бечу, исте године

о Духовима у Темишвару и да )е и за сво) чувени Духовни концерт,

изведен 1861. у дворани Мгшкуегет-а, ко)и представлю врхунац н>е-

гове потврде у страной свету, тако^е претходно добио дозволу од па

триарха )осифа Ра)ачи11а.

СтанковиЬ )е, за сво)е време и за сво)е услове рада, много постигао

на музичком пол>у. Нема сумнье, да ни^е било искрене подршке савре-

меника и при)ател>а, да ни)е било бодревьа — та) наш болешЬу и нема-

штином изнурени романтичарски занесен>ак не би постигао оно због

чега данас славимо 150 година од н>егова ро^ен>а.

"Архив Срби)е, ПО, К 107/89, 5. II 1858.

г7 Исто.

" Исто, 4. V 1858.

» Исто, 14. X 1858.
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8гапа Щиггс-Шщп

КОКЫЕЬЦЕ ЗТАЫКОУ1С Ш ТНЕ С1КСХЕ ОР Н13 ССЖТЕМРОКАК1ЕЗ

8 и т т а г у

*

А1 те ите \уЬеп готапиазт т ЗегЫап Нтегашге Ье^ап апс! с!еуе-

1орес1, ш гЬе гшс!с11е ог" 1азг сепшгу, КотеЩе Зыпкоухб у/аз те тоз* гез-

ресгес! гергезетаиуе оГ таг тоуетет т те ПеШ оГ тизк:. (^ике йегаПес!

с!оситептйоп апс! Нгегашге ех1згз оп Ыт, \уппеп Ьот с1ипп§; Ыз НГеите-

\уЬеп Ье дуаз тисЬ ргагзес! Ьот аз а сотрозег апс! аз а р1атз1 апс! спсмг-

тазгег- апс! а&ег Ыз с!еаШ.

1п гЫз \тогк пе\у, ЫгЬегто иприЬНзЬес! зопгсез а1е ргезетес!, уЛисЬ

апзе ггот Ыз соггезропйепсе улгЬ сотетрогапез апс! у/ЫсЬ зЬес! тоге

НдЬг оп Ыз сЬагаснег апс! Ыз гб1е т ЗегЫап сикиге оГ (Ье 19*Ь сепшгу.

8(апкоУ1с асдшгес- Ыз тиз1са1 естсаиоп т У1еппа, а агу чгЫсп

у/аз аг Шаг ите ше сепсге гог те уоип^ Зоит 81ау тге11есит1 ёШе. ТЬеге

Ье ас^и^гес^ а \У1с1е агс1е оГ асдиаипапсез апс! Гпепйз ЬоШ атоп& Ыз реегз-

1а1ег \уе11-кполуп сотпЬиюгз (о си!шге т ЗегЫа алс! Уо)Уос!та- апс!

атопд №е 1тро«апг П§шез оГ Шаг ите (Ыз геасЬег о{ сотрозтоп 51топ

ЗесЫег, те ЗегЫап РагпагсК ^зк К^а&с, те Кизз^ап АгсЬрпезг ЛИЬаП

Ка)еуз1а).

Ргот те соггезропёепсе ргезегуес! т те АгсЫуез ог* ЗсгЫа ц сап

Ье зееп Ьо\у те уоип§ тиз'.аап Ьас! го згшд§1е, рагйси1аг1у \у).гЬ тагепа1

ргоЫетз апс! ргоЫетз о!" ЬеакЬ, (Ьаутд зигТегес! Лот тЬегси1оз18 зтсе

Ье \уаз уегу уоип§) т огс!ег го асЫеуе Ыз Ппа1 аип: те соПесиоп оГ ЗегЫап

Ш1к апс! сЬигсЬ те1осие5, тек агшйс 10гти1аиоп апд ЯпаИу те рег-

Гогтапсе апс! риЫиЫод ог" Ыз \уогкз.
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Сл. 1. Почетак Корнели)евог писма 1овану БошковнЬу из Рожшюе, 28. VI 1864.

Архив Срби)е, Београд, ПО к 59/1385.
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Сл. 3. Признаница ко;ом бечки издавая Оизгау АПэгеспг 1. III 1862. потвр!)у)е да

)с од СтанковиЬа добио прву половину суме за издавайте Српских народних песама.

Архив Срби)е, Београд, ПО 107/51.



ЬОУКО 2ЦРАЫОУ1Й (ХарсЬ)

ООРКШОЗ УАТКОЗЬАУА ЫЗШЗКОС К1Е§АУАК]И РКОВЬЕ-

МАТ1КЕ КАСКЖАЬЫЕ ОЬА2ВЕЫЕ 12К1СА1МОЗТ1

0.0. Роггша )е ст)ешса аа )*е )ес1па оё ^1аУшЬ гпаба)к1 ^агЬепо^ го-

тапигта, розеЫсе гцееоуе гапе Гаге, Ы1а иисап^е пагосию^ те1оза као

уг1о рпу1абпоа 1 гпакоупо^ шгоп&а и га<1и ^агЬешка. ЭДегто )е огло-

гуогеще орбо) д1агЬепо) ки!шп патг!о аЧга ёоЪпка: иг йогас! и %\згЫ

Лотингащбе пагоде (Ргапсиге, ТаП^апе, Щетсе) розшрпо )е аПгпиг?1о

1 аЧиде, ЪПо затоЪппо тагце екзротгапе (прг. Ропаке, Визе) ЪПо та1е

1 ро1тб1а роф'агт^епе пасце. АН )е ргес! {НагЪетке з*ау1)а1о гас1агак ио-

зиике зшрп)'еУпо8П: па)рг1)'е 2ар1з1Уап)е 1 ргоибауахце пагостШ пар)еуа,

гагёт гцшоуо у1зее1алю <1орип)а^ап)'е (Ьагтоп121гап]е 1 оьпкИуат'е) па

т1кгор1апи, а роют 1 (еуепиш1по) коп&егце гцШоуш Ытози и зп-агатци

§1а2ЪепШ фе1а 81о2епне Гогташе зииктпгапозй.

0.1. КагитЩуо )е да зе 8У1 д1агЪета дойбшп пагоск шзи )'ес1пак1т

тепгкегот ЪауШ зуцп зшрп)'еУ1та пауейепод таджика. МеЙи ошта

коД зи Ю гасИН па§1а зи зе 1 ска паза, з ргауот зхдтгапа, габейика поуце^

й)ека д!а2Ьепе ки1шге укзййп пагос1а: пезго згапД Нгуа* Уа1гоз1ау Ы-

3 I N 3 К I (1819—1854) 1 пе5ю пиасИ ЗгЬт Когпе1це ЗТАККОУ1С

(1831—1865).

1.0. I Ызтз1а )'е, рори* 8шгкоУ1ба, аН пеизроге&уо перогрипце

о<1 п^е^а, и ор^запот гайи ипао розге<1пе 1 перозгеапе ргегЬойп1ке. Ос1

розгеапт зи го ЬШ 2ар131Уаб1 та1ов Ьго^а пар)вуа Ь. Рогко (21а*аг, 1823)

1 8. РгапкоУ1С (ВиЬгоУп1к, око 1830), а оа" перозгесииЬ 8. Угаг з 1тро-

гатпип Ьго)ет оё око 300 гаргза <1о 1844. досипе. N^0 зе рогршще

хзкагао )'ейшо 2ар1&1Уаб 1 оЪга<Цуаб К. КаипеН (СагтеШ-ВеуПаяиа-ОЪгасИб

ОЪгааЧтс), бщ рпа 1 )&&т зуехак Лгоко гагшЭДепе гЫгке Тихло зку^апзке

рибке резте (ЗисЫадазспе Уо1кз-Ыедег) з пар^еуипа 12 31агопме — га-

Ы1]'е2ешт и 31аУопзко) Рогер 1847. еоа\, а оЬ)ау1)ешт (па)У)его)аШ1)е

аупе §ос1те казпце) и Веби — зюД као кфпа роисащозх уе1еЬпозп кощ

бе 1ек §о!ета КиЬабеуа ирогпозг озгуаг1и 1пс1езе1ак досИпа казпце.

1.1. Ой зуШ гШ 2ар1за 1лзшз1а )'е тодао ргакибпо ирогпаи )ес!то

Угагоуе, ра )е, 8*о зе йбе те1о§гаГзке зчапе роз1а, и па^уебо) т)еп Ыо

ирибеп па у1аз11и §1агЬешб1а шзгткг 1 §1агЬепо оЬгагоуап)е.
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2.0. Гзкагап угетепзкип зН)ес1от, гаа* Ызтзко^а па роси-исдта

пагпасетт и паз1оуи оуо§ заорбеп)'а тоге зе 1зка2ай §ос1тот 1844. Гог-

тиксцот „<к> ^ос!. 1847." г.е еосНпата 1847, 1850. 1 1852.1 II Ати§о] VIе-

тепзко) огпаа зуосио зе зато па 2ар151Уап)е, а и озгаНта )е го) котро-

пепй ргИоЛо 1 у1зе§1азпо с1орип}а\ ап^е пар]'е/а.

2.1. 1ес1по§1азтЬ )е 2ар1за Ызшзк1 озгауш 17, 1 ю 11 12 йтще 1 6

12 ггебе угетепзке <1агас1)е. То зи:

до 1847. восИпе 1847. %с&те

1ез*е И уЫеН то§а зтка 1апка Ко1ко и гекоЬ <1еуо)ко

Вех гекзш ЗауПа зе Ьек 1ога ушо\а

„ „ КагЬоН зе Мапса о1еуо)ка

А]'с1ето кибП гога )е УШЗ сНко ш ге1епи ггауи

Рориппи! ]е иЫ \ешг 12 Ьеуата Т>а ]'е коте ро§1е<1ап Ы1о

ЫагскШ зе )е кга!) пеЬезк1 М1ас1о разйгбе итИ)по

]еп зшгас и згаИ

Бег гекзт

А)с1е ЬпП)о, а)с1 )ипаа

21обези зи 1)ши' паЛ зиз^есН.

Забиуат зи (и Агшуи Нгуагзке, 2а§1еЪ) гар1зат зЫаскгеИеуот

шкот, 1 Ю па с1уа Изга уебе§ (от ёо 1847) 1 ;ес1ап Нзг тап)е§ гЪгтага (от

12 1847). V рхуот з1иба}и ротцезат зи з рори1агтт те1осЩата 1зс1а

опиЦепт 1зЫт.п1аса 1 за 2ар13пабеУот рппцейЪот „Карт за кгйот

2аЫ1]'е2еш )ези оа" поУ1е§ угетепа, пи гаёозта пагосШ рогпаи, озгаН рако

зи згап." Рп)е зи пауеДет, сккако, зато от пагос1по§, 1 го па)У1§е Ьг-

уагзко^ а роют 1 згрзко^ рос!п)ет.1а.

2.1. Рготаггат з пазед (1апазп)е§ зсц'аН&а, II гар181 озгау1)а)и <1уо-

УГ8П1 ёо)'ат: от 12 ^осипе 1847. пе§ю зи роигс1аги)1 1 ро<1аата (огпака

гетра, гекз!) рогоипф оа" опШ гапцш, ко|1 — иг озга1о — оатщ згапоУ1Ш

т)еш пе81§игпози. 8у1та )е, тейиит, птигасца рпНйпо з1аЬа оТхапа,

зЧо )е У1§е геги11аг. ргШка и кодта )е 1л$тз1а таАю пе§о гцееоуе пеопа-

1а21)1У050.

3.0. Вок )е Ызигзкд као те1о§гаГ и Нгуакко) шзао ргегпоЫтке,

с1ог1е )'е као аигог у^е^азпШ ёорипа па$т пагостИг пар)еуа пес1уо|Ьепо

рт 2паба]ги Ь1Уа1зк1 б1а2Ье1ик код зе (иг 2ар131Уап)е) ЬаУ10 1 ит роз1от.

Ворипе ти зе, з оЬгкот па рпт1)еп]еп1 розгирак, 18ка2и)и као (а) Ьаг-

топ12аа)е 1 (Ь) оЫайЪе )"е<1по8гауп1|ед 11ра. 15 ргуи зкир1пи 1(1и: с!уэ кок

га виа'айа к\гаггег (ргета КиЬаби 1844. §оа\), Зггетзко ко1о 1 Ва&иатко

ко1о, 1е ГЫ]е пагойпе га тиШ гЬог (1847. ?, паз1оу рогрхзапо^а) — ГНка

р1аюа 1 Моге сНко; а и ёгиди Тп пагойпе га §1аз иг тап)1 котот1 за^шу

га Кики1)еУ1беу 1§гокаг ЫепаЛат $а$шпак (1850, пазЬу рогр1запо§а) —

1 РгУе 1п угетепзке с!аСас1)е ей ргета КиЬаби. — 1)зр. Рг. Кв. Кипаб, Уа1го!^

Ьтшкг г тцецооо ЛоЬа, 2авгеЬ, 1904, 81г. 164, 175—176.
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Во$атка (Ц Отпета Ыгги 8ага}еоа), Ссгепзка (Вша, ьевеК ян'!), Сгапг-

сагвка (8юа та/>1а) — 1 81(п>епвке рибке ру'евте га §1аз 1 §1азоу1г (1852,

паз1оу )е Кипабеу) — Ророшгк, Тот па р1асг, Оо1етка, 2.ад&ооЦт Кгащес,

Рапа ве вЫга]о, 2 ]гага ве напет. 8уа беип Й]'е1са за&дуапа зи и ргцер1-

31та Ы1о апоттша (ГИ)а Ша I ГИ)це пагойпе), Ы1о вигадтка Ызтвко^а

и га^евайкот кагаНзш №. МйИега (Тп пагойпе), Ы1о Рг. Кз. КиЬаба

(81<юепвке рибке р)евгпе).

3.1. СМ иЬ гаёоуа пеаУо^Ьепи угце&юз* 1та)и )ес!то 1Уо1)е паюйпе

га ти§к1 гЬог, ргета Кипаби пазт1е га пазгире Уока1по§ куапега ро

8гЬЩ. Нагтогигасце зи пабифпе гпа1ас1и, а кас1епс1гап]'е те1сх1це па

II 8Шрп)и с!иг-1)езГУ1се озгуагепо )е аотишипот Ьагтопцот. Т1т таШп,

81трайбшт 1 перозгесийт сНрйпот Ызтзй ]с — иг озЫо — згуопо

ргоюгёр ко)1 зи оропазаН ЗУ1 от паЗ! зк1ас1аге1]1 §го зи зе казпце ЪауШ

1зйт роз1от.

1зк1щбгуо (1окитеп1ато-роУ1)езпо гпабегце 1та;и Бьа ко1а, <1ок зи

пе)е<1паке угцеапози Тп пагодпе га §1аз иг ташЧ котогт зазшу.2 Оё

пар]'еуа )е па)з1аЫ)е оЬгайеп рил, и коте )е — иг озЫо — укЦдуо како

зе 1лзтзк1 — обко рли риг зиобеп з пагостип §1аг1зепш1 згуа1а1а§г\от

Возпе — тибю за гар131Уап)ет 1 гктшгагцет. Р1еоз1а1а с1уа пар)е\а

об!Ш)и з^игпи гар131Уабки 1 оЪга&уабки гики Илзтзко&а, као 1 щщочо

изр)е1о коп&егце §1агЪа1а га росМабегце гпаба)к1 гер]е (Согепвка) сктозпо

гекзга (ОгапИагзка).

31оуепзке рибке р)езте зго)е, пекако, и згешт: ро ашош оуо§

1екз(а пагтопцзЙ 1 к1аУ1Гз1а оЬгаЙепе па згегеоирап пабиг, опе зи ргета

]. Вегхби I К. Коз „уеота шр)е1е ..., )ег зи зуо^от рпрас1по$би а1рзкот

ГоШотот роДгибщ гагш)еуа1е к1аз1бпи пагтотгасци".3 Хархзгуабка, а

розеЫсе птибка котропета и п)йпа зи — као 1 и сиригш га тизТи гЬог

— гцезепе уг1о з^дито.

3.2. ОЪипуатй гар151Уап)ет 1 — и озпоУ1 )ес!по81ауп1т уиеб1азп1т

(1орип)ауап)ет паШг паго(1п1Ь пар)'еуа зкого зуе пагоде с1апазп)е 7и§оз1ау1]е

— Йте )е, 1 па оуот роёгиб)и, )азпо йокагао 5УО)и рг1Уггепозг ^Пгзко)

копсерсщ Ьгуагзко§ пагойпод ртерогоаа — ЫзшзИ )е пео'уо)Ьепо об^ЮУао

8УО]и ро1Шбки йгти 1 )о§ )е<1пот ротсИо у1азом роНибй сгеАо, 1гпезеп

1848. е°<1те паг1Уот 1 §1агЬепш1 заёгга^ет )ес!по8 уебеё 01кез1га1по8

Й)*е1а, иуегиге Ьг. 4 пигуапе ]щ>о$1аюепка.*

4.0. 1г пект Й)е1а уесе^ Гогтат тоге зе рга11и ]'оз )ес!ап ргаки-

С1зи51а оЫ1к ойпоза Ызтзко^ рхета паго<1пот те1ози, 1 го опа) небе

згирп)еУ11озг1, и тюётт геЙ1та пагпабеп 1"огти1ас1)от о копзгепщ па-

Р)еуа и згуагап)и {^агЪепт ф'е1а з1огеш)е Гогта1пе зггикгипгапозг!.

2 Рпл 1 1гес1 пар)е\' ?и иг §идасе, а &т%\ иг еЫаёе $а ро 1 Паиют, оЬоот 1

1аях>гот.

8 ТЛр. п)Шоу га)едп1бк1 1ек$1: РгИоц ргоЫетаиЫ }оШогпо% х пасюпаЫов и

орит УаггаЫьа Ызггиков, Ат11 Ми$1сез, 2а{>геЪ, 1971, 2, 81г. 128.

4 Ргета: V. Ь181П8к1 (1819—1854), 1гаЬгапа ф'е1а V, 2ар\$% г оЬтайЪг паНН па-

гоЛпхЬ пар}еьа (рпгесПо Ь. 2ирапоУ1б), 7.г%гсЪ, 1969, III.



70 Ьо\го 2ирапоу1б

4.1. Та) з1огепЩ йр оЪгасИуагц'а пагос!шп пар|ста тагкапто )'е

рпзигап и Оиоегшп га уюИгщ 1 {^азоуи- ге и огкезггаЪит иуеггёгата Ьг.

5 (Вейапа) \ Ы. 6. И ргуот $1иса)и гаси" зе о ггебо) гегш, оЬИкоугпо) и

сити (гаргауо зУО)еугзпот котаттасцот) пагосиип пар^еуа а Зп]"ета

1 Вабке, 1 со Ргошгг р1аспо, ]<лппа тпа}ко \ ОйЫ зе &гапа ой ]сг%о>оапа> и

ски§от (га ёгици гети) )ес1пак1т розгиркот з пар)еу1та Ма}ка Маги

рггко тога гюаХа \ Щеооз'ка ]« гиёи Ьга1а, <1ок )е и сгебет — гакойег га

ёги^и гети — копЗгеп пар)'еу 5Ш у'фю ой тока $ипсе. \5г го зи гашт-

1руа ]о5 с1уэ з1иба)а: гуогЪа рг\е 1 с1ги§е *ете и /ц?о$/аг>еп& (иуегйга Ьг.

4) 12 тойуа ргуод с1уога1оа 8УО)"ес1оЬпо уг1о рори!агпе 1 зкого ропагосш)епе

Оа|еуе Ъис1шсе О], Пто, ор. Хе коп§геп)е ргут 8 гакгоуа бе§ко{* пагосто^

пар]'еуа ]а кизйгек тсйу и 81азоу1гзко)' зкЫЫ Саку копзмиШ росксй

12 1848. §осИпе.8

4.2. Рхета пабти како зе зшйо пагосишп те1осИ]'ата 1 како )е

с!а1)е гагуцао ф'е1о тоге зе гарагт ёа Ызтзкх т]*е рокаггуао гегш'и га

тойузкип гаггасиуагц'ет ргеигеге дгайе. Оп зе )'есипо копзйо кагакгепз-

ибгит тоиуипа згапоукод пагостод пар]'е\а, с!опозес1 Ш П)'екот <1)е1а

и петпцегцепот оЫЦси. 2а оуакау зк1ас1аге1)еу розшрэк тоге зе, те-

сшйт, ргегрозШУШ да. Ы игосНо пе зато )о5 2паба)*пщт гегикайта пе§о

Ы 1 доуео Ызтзко^а ёо а1]а га ко^т )'е гейо и пазт.О)ап]и око згуагагца

^агЪешЬ. фе!а аигоЬгопод д1агЬепо§ йггага ргуепзгуепо птизке и§о-

йащозй.8 81ибаь рак, з гетата ]щоз1аоепке роНибкод )е гпабегц'а: (УогЬа

1ета 'а тойуа зротепше Оа^еуе Ьисиисе )0§ Ьо1)е оЬ]'а§п)'ауа Ые]пи зггапи

фе1а 1 п^едоу паз1оу: „Хидозкуепка )е §1агЬешт 8ипЬо1от ро18ГОУ)ебепа

з Шгцот §го зе заугзепо рок1ара1о 8 роПибкот копсерснот Ьщс1еуца

Са;а, иг озш1о аиюга гекзт 1 те1осИ]'е зате Ьис1п1се."7

То) копсера)1 Ызтз1а )е, га$ау§1 па роёш^е бе§ков пагостое те1оза

розгиркот згоатт гапце зротепипт оЬга<1Ьата га д!38 (-оуе), ёоско

поуи (Итеп21)и, ко)а )'е (копсерс1)а) и ига)атпозг1 1 роуег1Уап)'и рог1абеп1Ь

з1ауепзкШ пагоёа уИ)'е1а га пДЬ. 1г1аг \ъ тс!а§п)е ге§ке роНибке згуагпоза.8

4.3. Озип ор1затЬ пабта оЬгасИуап)а пагосиип пар)еуа Ызтз1а )'е

п)ШоУ1т гпаба)ката ргуепзгуепо и§ос!а)пе пагаУ1 паюр10 тпо§е з(гап1се

зуо)Ш Й)е1а за зу1Ь рос1гиб)а па корта )е згуагао. Вос1а И зе оуоте 1 61-

п)'етса како )е и огкез1га1по) Огапйе роЬтаЫ (УеИко) ро1опег1) 1 и ореп

Роггп (ап)а Зуез1ауа 81го^г о1бе па пеЬепк, IV биг) озГУаг1о идос1а)поз(

орбез1а\епзке кагакгепзйбпози — пауеёет зи и загеют оЬПки 1 т з1и-

ба)вУ1 зк1аааге1)еуа ргакйбпод 1зкаг1Уап)а п)'едоуа остоза ргета пагоапот

те1ози.

6 7л па)усс! Л'ю ор18апо8 и(уг<Иуап)а га$1и2ап ;е КиЬаб. И$р. паV. <%., 174, 185,

210. Борипе юв гцевоуа и(уг<Цуап)а Ч1<Н и: Ь. ТмрапоуН, Уа1го$1сп> ЬЫтЫ {1819—1854),

&ш>1, сЦе1о, гпаЛеп/'е, 2л%геЪ, 1969, 81г. 302—3045 1вп, Уа(го!1аь Ызгткг •' Шкг патойт

те!о5, 2уик, Зага)еуо, 1967, 79, 81г. 2.

• Ргета: Ь. 2ирашш<5, Уа1го!1ач Ьтткг {1819—1854) ..., 81г. 304.

7 1810.

• Ргета: V. ЫзимУ, 1хаЪтапа сЦе1а V ..., 81г. III.
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5.0. Рготаигап 8 ргоуеоТзепе (12Уес1Ьепе) 81г пе, га) остов ее и орши

1л5Ш5ко§а рот&це ОУ1т каго§оп)ата:

а) 2ар181Уап)ет па)УЙе Ьгуагзки-:, пезго тап^е 8гр8к1Ъ I 81оуепзкШ

го )'ес1по2 Ьозап8ко{» пар^еуа;

Ь) озпапуап)ет и^оДа^а пгуа1зко§ пагосюод те1ова уап)з1ат паш-

гаНзиШт роси-атауагцет пекШ п)едоу1П гпаба)1а (прг. бейп ко1а га §1а-

ЗОУ1Г 12 1841. 1 1843. §осипе, зо1о-рор1)еука ТатЬигаЛка 1 (1г.);

с) пагтошхасцата 1 оЪгас1ата )ес1по8гаУП1)ед ира з1апоуко|> Ьго)а

па&п као 1 сИ)е1а )ес1под се§ко§ пар]е\'а;

ё) копзгоп^ет розго^ебШ пагосЫп те1осИ)а па тосиПагащй пабт

ргета 8к1ас1аго1)еУО) копсерсщ роа\т§пиГО) и§ос1а)и 1 1о§1бпот таг\о]и

ф'е1а;

е) тзршгап^ет пагос!тт те1о<И]ата 1 81Уагап)ет укзиип фе1а и

прЬоуи <1ипи (прг. зоЬ-рорцеука Мотпак ой ока, Мгггу, пищ, ъегсе шо]'е

1 с1г.);

Г) рго<1иЫ)еп)ет год розтрка 1 о8ГУапуап)ет &1Уогошкшо§ ргою-

ира ^1агЬепе пизН као озштсе уебе §1агЬепе с)'е1ше (Ропп: гепзЙ гЬог

Нгуаиса Зяа $е ЬеИ орех %ога, II бт).9

6.0. V §осипата када ]е Ызтвй и 2адгеЬи йойу^ауао розгирт

в1от у1азиип д1а2Ъе1ибкт Иеа1а 1 згуагао осИики о угабапщ ргаушбкот

гаптшци, 81апкоУ1б ]'е и Веси 8Ш)'ао па робегёси 8Уод зшгеп^а гоп*ко)

илцеитози, и ко)ет бе уг1о 1згакпию пцезго гаигчтаи Ьау1)еп)е пагоатт

те1о5от. РосфеНузЧ роют ва зуорт пезго з1агЩт зиугетегикот ро

тподо сети зНбпи йуоти зисюиш — бак )е 1 итго и 8кого 18ГО) досит

йуога — 81апкоу1б као да. )'е 31тЪоПск1 пазнауго )ес!ап, 1 го ргШбпо таг-

капнап ГО уг!о гпакоуШ оЬПк §1агЪешско§ фе1оуап)а Ыктзко^а.

„Кае! Ывтзко^а 1 81апкоУ1са 1еЬсио пи )е ... иУ1ек ргес1 ойта, п)Шоуо

те )е ё)е1оуап]е уагс1а рог1са1о ... „пар1зао )е па )ес1пот пцезт Кипаб

1875. досУпе,10 1 1а гебешса 1исЫпо зайпй^'е пезЧо гапце 18кагапи пшао.

11)ейпо отеси^е ёокипабвузки, а у^ёоупо икаги)е па розгкипабеузки

га2УО)по8Г §1агЬепе кчишге па§1Ь «1уа)и пагода, 1ако и пгуавко) §1агЫ

пе «ко рготршо као и вгрэко). ТгеЬа1о )е, па1те, ргоб1 зес^атёезегак

доёта пакоп зтги Озтзко^а ёа п)едоуа 1с1е)па 1 з1уага1абка рогика с1оЫ)е

опо т]е8ГО ко)е )е 8гапкоУ1беуа 1та1а уеб вкого пероагесЗпо пакоп п)'едо/е

• То )е розеЬпо гап1т1)1У з1иса) и вЬгЬспо) 1цешип, Ьи<1ис1 <1а )е ар5о1ито

пагойп! (копкге1по : ЬгуаЬЫ) ицос1а) опуагеп па [тогёа 1 пезу)е8по ргеитеют 1е т1-

п1та1по г1Ш11бк1 тосНйагапот] тог1уи 12 ргуов Й1)е1а огаюгце О. Р. Напс1е1а Ме$$1аЬ

(га<Н ве о ро5е(ки 1епогоуе агце и Е-йиги Еу'гу уа11еу). СЫуагегце иеос!а)а рго1811Сс

15к1)исК'о 12 гас1а з то11Уот, како и 13-1акшот огкез(га1лот иуоди з ро1ап7.ас1)от <1иг

рага1с1п1 то1 робет1 с!иг, «ко 1 и паз(ауки кас! пазшра гЬог. Топзка рта(1а то{1\а )с

5кпа 1 топоюпа, а товийпоз!! п)егша ког1§^еп)а П1зи оЬЛпе. То )е иргауо озпоупа гпа-

ба)ка Ьгуагзков %\а2Ъепо% 1ггага: тс1осИ)а та1о(; атЫшза, 12рта(1епа па ёоз1оупот

Ш то<11Пс1гапот ропа\1)ап)и одге(1епок то(1Уа. РозеЬпо уа1)а ирогог1П па тоди1ас1)и

1 ка(1епс1гап)е гЬога и то1 юпаШег игТагпе уе11ко1егспе $гос1по$(1 (Р-Йхп- а-то1), бипе

)е озгуагепа 12У. з1ауепзка рег1осИбпо81. — Ргета: Ь. 2ирапо\-1с, Уа1то%1сп) ЫпюЫ

(.1819—1854) ..., з1г. 220, 371, 404.

10 Чзр. А. Зепоа, ГН>а кгиаиЪа ^агЬепгка [2.а}с \ КикаИ), У1епас 1875, VII, Ьг.

30, ей. 488.
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зтггё и згрзко) е1агЫ. Иргкоз юте, пцезш 1лзи1зко§а 1 па родгисщ о

1оте зе §оуоп1о и оуот гекзш Ы1о )е 1 оз1а1о )е гасегтШ гпакоуцо као

§го )'е гакуо Ы1о (1 озга1о) и зу1т озЫип ройпкфта %1а2Ъаю% 12гайауап)а

и Нгуакко) па кодта )е оп фе1оуао.

Ьошо Яирапсгпс

тне соттивттоы ор уаткозьау ызшзкг то тне зоьугыс ор

ТНЕ РКОВЬЕМЗ ОР ЫАТЮЫАЬ \Ш51САЬ ЕХРКЕЗЗЮЫ

8 и тт а г у

Тпе аитог ротгз от те 1тропапсе оГ Ю1к те1осИе8 т те еаг1у

р1ше оГ пишса! готапйазт. Мепиоп 18 таёе оГ зоте тгегиппегз оГ

Уа1гоз1ау Ызтзй. Атопд 17 те1осИе$ (с1а1ес1 Ъегоееп 1847—1852), туЫсп

Ызтчк1 дугоге с!о\уп, зоте аге оГ ЗегЫап оп(рп. Ву асИ1п§ рат (о Ю1к

те1ооИ&5 Уаггозку Ызтз1и 14 \еттош: йоиЬг те Пгзг 1троггап1 Сгоапап

тизизап т гЫз НеИ. Ву \упйп§5 с1о\уп т!к те1оШез оГа1тоз1 а11 те реор1ез

оГ ргезет с!ау Уи§оз1аУ1а, ЬшпзЫ зЬо^ей Ыз ро1Шса1 Ъгеаскп оГ У1зюп.

ТЬе аитог а1зо сотрагез те Пуез о1 Ызтзк! ап<1 8гапкоУ1С.



НИКОЛА ПЕТРОВИЪ (Београд)

ДВАДЕСЕТ ПИСАМА КОРНЕЛЩА СТАНКОВИЪА МИХАИЛУ

Ф. РАЕВСКОМ, ПРЕДСТАВНИКУ РУСКИХ СЛАВЕНОФИЛА

У БЕЧУ (1852—1864)

Нашо) музиколопчи ]е познаю да )е прота при руско) царско)

амбасади у Бечу, Михаил Федорович Ра^евски, помагао, подржавао

и подстицао Корнели]'а СтанковиНа и, у не мало) мери, утицао на н>егов

музички разво]. Ме1)утим, о самом М. Ф. Ра)'евском се, доскора, доста

мало знало, све док, у протекле две децени)е, истори)ска наука ни)е

учинила озбшьне напоре да се )авна делатност овог истакнутог пред-

ставника тзв. славенофилског правда у руском равном животу детал>ни|е

испита и осветли.

Претпоставллло се да )е лични архив Ра)евског морао бити сраз-

мерно богат и занимл>ив. На то су указивали науци познати одломци

из тог архива, ко)има су се неки руски историчари служили )ош пре

октобарске револуци)е. Али т„к на инициативу познатог сов)етског

слависте С. А. Никитина почео )с истраживачки рад са цшьем да се

покуша пронаЬи и непознати остатак архива М. Ф. Ра)'евског. Према

извесним индищцама могло се заюьучити да )е, после смрти Ра^евског,

у Бечу 1884, гьегов архив пренет у Руси)у и да су, добар део, откупили

неки познати колекционари.

Задатак да се забаченом архиву поново у!)е у траг узео )с

на себе словачки историчар др Владимир Матула 1967. и, неколико

година касшф, успешно га решио. Нгфено )е преко 8000 писама упу-

Ьених Раневском, и то од словенских политичких, )'авних и културних

радника и других по)единаца из Срби)е, Хабсбуршке Монархине, Босне

и Херцеговине и Црне Горе.

И за архив Ра^евског важи оно што важи за друге архиве. Веома

)е ретко сачувана сва гра^а ко^а }е, некад, у вьима била. Треба, ме

стам, нагласити да )е сразмерно веЬина писама сачуваних у заостав-

штини Ра)евског )угословенског порскла. Ни са ;евном другом срединой

представник руских славенофила ни)е, дакле, имао тако живе везе

као са )угослоЕенским земтьама. Бро) )'угословенских кореспондената

Ра)евског достиже импозантну цифру од 400. Бро) писама ]'е, разуме
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се, био далеко веки. ВеКина писама има и |едну личну ноту, што служ-

беним препискама готово увек недостаче. То да)е и ово) епистоларно)

збирци посебну драж.

М. Ф. Ра)евски ро!}ен )е 1811. Завршио )е Петроградску духовну

акаделш]'у и затим, 1833, стекао зван>е кандидата богословских наука.

Године 1842. упуНен ]е у Сгокхолм, као свештеник при руском царском

посланству, да би 1843. био премештен у Беч, где Не остати до сво)е

смрти 1884, дакле преко четрдесет година.1 То су биле бурне, преломне

године и светске и наше нови)е истори]е — доба кризе феудалног сн

уема у Европи, буржоаско-демократске реЕОлуци)е од 1848—49, н>еьог

политичког слома у Хабсбуршком Царству, контрареволуционарног

Баховог режима од 1850. до 1860, поновног успона демократских и

националноослободилачких покрета после пораза Аустриже у рату против

Француске и Италике 1859, Светоандре]СКе скупштине и пада аустро-

филски ори]'ентисаног режима кнеза Александра Кара^ор^евиЬа у

Срби)и 1858. Напослетку, и слома феудализма у Русищ 1861, после

вьеног пораза у кримском рату и Париског мира, КО)и )е следио 1854.

У склону тих дубоких превиравъа борба )угословенских народа за на-

ционалну еманципаци)у и национално и сопэдално ослобо!)ен»е заузима

посебно место. Та значаща истори]ска кретавьа свакако су снажно

утицала на формиравье Корнели)а СтанкоьиЬа као културног и умет-

ничког ствараоца и прегаоца.

Готово да и ни)е било значащее личности ме!)у )угословенским

давним, политичким и културним радницима са ко)ом Ра^евски, за

време свог боравка у Бечу, ни)е одржаЕао везу и водио преписку.

Ме^у въеговим кореспондентима налазили су се Н>егош и Вук, Рачки

и Кукул>евиЬ, Светозар МилетиК и 1ован СуботиК, београдски митро

полит Михаило и архимандрит НиЬифор ДучиЬ, Уован БошковиЬ и

Ъура ДаничиЬ, Д. и М. Мецаковий, Валтазар БогишиЬ и Ватрослав

1агий, I. Бла)ва)с и М. Ма)ар и многи, многи други. У прво) юьизи

епистоларног наслега М. Ф. Ра^евског2 списак вьегових кореспондената

одштампан )е на двадесет страница, у две колоне ситним слогом.8

Тешко )е реКи колико )е Ра)евскових писама сачувано у нашим

архивима. Колико се засад зна, наевшие их има у Кукушевийево) зао-

ставштини у Вараждину и у Архиву Матице ерпске. Из прс писке се

може заыьучити да су кореспонденти, кад год )е за то била прилика,

1 У многим писмима я>ихови писци обраКа^у се Раневском са „ваше преосве-

штенство", „владико" или „бискупе", премда )е он био миреки свештеник. То

се об)аш1ьава чшьеницом што )е у Руско) православно) цркви посто^ао и чин ми-

шроносни йрошо)ере], т). мирски свештеник ко)и }е имао право да носи владичанску

митру.

8 Прва юьига одабраних писама из архива М. Ф. Ра)евског изашла )е 1975.

у Москви као за)едничко издание Института за славистику и балканологи)у Академике

наука СССР, Истори)ског института у Београду, Чехословачке академике наука

у Прагу и Словачке академике наука у Братислави са насловом: Зарубежные Славяне

и Россия — Документы архива М. Ф. Раевского, стр. 576.

8 Наведено дело, кн>. I, стр. 503—522.
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слали сво^а писма у Беч по некоме, избегава^уКи пошту, )ер су, очи-

гледно, знали да аустри)ске власти будним оком мотре на делатност

Ра)евског и да добро зна)у да му )е свештеничка дужност ман>е важна

и значаща од конгаката ко^е одржава са ]аьним и културним радницима

)ужнословенским, четким, словачким и русинским.4

Пре револунэде од 1848—49. и за вреле револуционарне кризе

активност Ра)евског тек )е била у сводим зачецима. Она доживл>ава

нагли успон педесетих годш:а, и то нимало случа)КО. Два суштинска

момента треба, у вези с том чшьеницом, посебно нагласити. Хабсбуршку

Монархи)у спасла )е од катастрофе интервенци)а царске руске во)ске

и вьена победа над ма^арском револуционарном во)ском код Вилагоша

августа 1849. После тога, положат и могуЬности царске руске дипло

матке у Хабсбуршко) Монархии знатно су се побол>шали и учврстили.

ВЬен цил>, очигледно, ни^е био да поткопава позищце бечке владе и

слаби н>ен положат, него да искористи шансу како би проширила и

учврсгила сво) утица) и сво)е веэе са словенским народима Монархще,

горко разочараним држааел. аустри)ске реакционарне владе. Словенима

}е Беч обейавао брда и долине док су тра^але револуционарне борбе,

да би их, затим тешко обмануо. После сломэ ма^арске во)ске ликвидирани

су и остали национални покрети у Хабсбуршком Царству. Контра-

револуционарни режим аустри)ске владе био )е, додуше, у ставьу да

прогони и онемогуКи сваку цолитичку делатност, али он се ни)'е усудио

да изврши рестаураци)у феудалних односа на селу, нити )е могао да

спречи разво) капиталистичких односа производвъе и промета добара,

што )е )ачало позищф гра^анства, нарочито средвьег и ситног, ме^у

неравноправним, упьетеним народима подунавске Царевине. У склопу

тих истори)'ских кретан>а и померавъа стално се повейавао бро) српских,

хрватских и словеначких студената на универзитетима. Ра)'евски по-

свеЬу)е сво)у пажньу и н>има и, посебно, културним друштвима и ус-

тановама. На пример, Матици срПско). Такве су биле прилике у Хабс

буршко) Империщ и када )е Корнели)е Станковий упутио сво)е прво

сэчувано писмо Ра)'евском, 5. фебруара 1852 (по старом календару).

Пови велики подухват Ра)евског била )'е обнова српских право-

славних цркава у Во)водини, порушених за време буне. Инициатива

)е дошла, бар формално, са стране Карловачке митрополите. То )е био

корак ко)и Беч шце могао замерити ни Митрополией ни руско) дипло

матии. Чим су ратне операщф престале, Митрополща се, преко Ра-

)евског, обратила Синоду Руске православие цркве са молбом да )0)

се пружи помой у обнови цркава. Готово потпуно порушено и опу

стошено било )е око 30 цркава, а знатно вейи бро) оштейен и инвентар

разграблен. Ра'евски, ко)'и )'е, с обзиром на природу свога посла, био

службено ьезан не само са Руском патри)арши)ом него и са Министар-

ством СПОЛ.НИХ послова у Петрограду, па и непосредно са царским

* У архиву Обавешта)ног оделл&а Министарства иностраних послова у Бечу

(Наш-НоГ шк! ЗгааКагсЫу) сачуван )е велики бро) та)них извешта)а о разгранато)

делатности Ра]евског. У протоколу Обавешта}ног одехьсаа помиье се Ра)евски

1865. године 11 пута, 1867 — 17 пута, 1870 — 13 пута и т. д.
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двором — нарочито преко дворске даме, грофице Антонине Блудове

и ьеног оца Д. Н. Блудова, председника Академи)е наука, затим и

председника владе — користио )е и тс сво)'е могуЬности како би дошао

до што веЬих средстава. Под покровител>ством двора створен )е у

Петрограду Комитет аристократских дама, ко)и )е прикушьао помой

за обнову цркава — пре свега Ковил>ског манастира, где ]е била са-

храшена прва жена тэда у Руси)И веома популарног Ъор^а Стратими-

ровиЬа, истакнутог учесника српског покрета од 1848—49.

У заоставштини Ра)'евског сачувано )'е двадесет писама Корнели)а

СтанковиЬа. Прво )е написано 5. фебруара 1852, послещье 29. новембра

1864 — неколико месеци пред композиторову смрт, 5. априла 1865.

На основу првог сачуваног СтанковиНевог писма може се тЕрдити да

)е веза измену СтанковиЬа и Ра^евског успоставл>ена веК пре тога,

приликом Корнели^евог боравка у Бечу, вероватно посредством Бука

КарациЬа, ко)и \е одржавао с Раневским готово свакодневну везу.

Сачувано )е, ме^утим, само тринаест Вукових писама, написаних измену

1847. и 1862. године.

Преписка обухвата, дакле, раздобл>е од тринаест година, на)зна-

ча)НИ)их и на)плодни)их у кратком Корнели)евом животу. Отуда и

нжхов знача). Сачувана су писма за готово сва годишта унутар тог

раздобльа, са изузетком 1858. и 1860. На)"ве1ш бро) сачуван )е за 1852.

и 1854. годину — по четири писма. Тих двадесе^ писама употпуниЬе

наша сазнаша о животу, раду и уметничком разво)у и сазреваньу Кор-

нели)а СтанкоьиКа. И неки биографски подаци, до сада у оптипа)у,

мораЬе да се коригу)У- На пример, К. Мано)ловиЬ, у Сшано^евиНево]

Енциклойедщи лише да )е ,,... 1852. на Ускрс певана, под н>еговим

(СтанковиЬевим — Н. П.) дириговааем, у руско) цркви (у Бечу —

Н. П.) Литурпф, ко)у )е он израдио, по цркьеном српском напеву,

за мешовит хор." Ме^утим, из четири сачувана СтанковиЬева писма

из 1852. године, ко)а обухвата)у временски распон од 17. фебруара

до 25. децембра, |асно произлази да )"е наш композитор целу ту годину

провео у Будиму. ВЬегова Литурги^а и я»егово дириговаае нигде се

ту не помшьу!

Али, да се задржимо управо на прва два сачувава писма, карак-

теристична, по нашо) оцени, за прво раздоблл СтанковиЬева живота.

Из СтанковиЬевог писма од 17. фебруара 1852. види се да ]с,

из матери)'алних разлога, морао да напусти Беч, где )е, очигледно,

провео целу 1851. годину. Школовао се захвал>у)уЬи помоЬи ко)у му

)е слао имуЬни српски племиК, Ри1)ички. ПомоЬ му )е 1852. обуставл>ена.

Рано )е остао без оца и ма)ке, имао )'е само )ош брата у Будиму и сестру

удату у Вуковару за 1ована племенитог РогулиЬ.5 Док )е био у Бечу,

зара^ивао )е и тиме што )'е давао часове клавира кЬеркама М. Ф. Ра-

)евског, Ани и Софией. У свом писму моли сеог добротвора — како

5 Видети СтанковиКево писмо из Вуковара од 23. септембра 1854.
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Ье у сводим писмима називати Рэ^евског — да поради код Михаила

ОбреноьиЬа, кога ]е прота добро познавао, да му се додели )една од

пет кнежевих стипенди)а за српске студенте. Нестршьиво )е чекао

целу 1852. у Будиму да некако реши питан>е свог повратка и даллг

школовааа у Бечу, код свог професора музике Сехтера. До кра)а 1852,

ме^утим, к>егова молба да му кнез Михаило Обреновий додели сти-

пенди)у остала )е нергшена.

Из писама упуЬених 1852, па и кзсшф, види се да наставл>ан>е

студила за Корнели)а СтанковиКа шф било само обнчно гщтаье егзи-

стеншф. ГЬему ]е важан )'едан далеко знача}НИ)и, веКи, узвишени)и цил>.

Он >е уверен да треба да изврши )едну далеко племенипцу културну

миси)у и, стога, жарко жели да настави студите, )ер би, иначе, како

пише Раневском, „морао блалородну цел художеству музикалном у роду

србском шемел задагйи и мене у кругу художника йричиславаши, сасвим

найусшиши."

Године 1852. тешка болеет веК му нарушава здравл>е. Он се жали

Раневском да има „катар на плуКима , како се у оно време називала

туберкулеза, у свом почетном облику. Пред н>им )е само )ош нешто

мало више од )едну, децени)е живота и рада.

За 1853. располажемо само )едним писмом, ко)е носи датум 11.

)ануара 1853. Корнели^е СтанковиК )авл>а Ра)'евском радосну вест,

да Не ,,... следу^уНу неделу юре у Беч зс с вагда доНи и мене (ш/. себе) у

художеству и наукама точно и уреднще нею досад изобразиши". Што

се стипендии од Михаила ОбреновиКа тиче, он )е )ош ни)е добио и

он Ье се, вели, сам у Бечу постарати да )е доби)е. Да ли ]е у томе успео

и, ако )есте, на кощ начин и када, о томе у СтанковиКеьо) преписци

нема трага.

Очигледно, целу 1853. годину СтанковиК )'е провео у Бечу. Он

)е, без сумвъе, у уско) вези с Раневским; шихови ме^усобни односи Ке

се )Ош више учврстити. У више писама Корнели)'е понавл>а рефрен

о „великодушним делима" свога добротвора и ьомоЬи ко^у му указу]'е.

Идуна, 1854. година, од пресудног )'е значаща у СтанковиЬевом

животу. Из те године сачувана су четири писма. Првим, од 8. ма)а

из Будима, он обавештава Ра^евског да се, у Будиму, на Ъур^еь дан,

„наша ербска лишурща извршивала", очигледно, уз Станковийево

учешне у припремама, и, затим, додаче: „Госйодине\ Ви пае извор ове

велике иде)е, вечиша Вам хвала." СтанковиК се, затим, враКа у Беч

и, почетном августа 1854, одлази у Сремске Карловне с ггрепоруком

Ра|евског патри)арху 7осифу Ра^ачиКу. Ова) му предлаже да се прими

положа)а наставника музике на Карловачко) богослови)и, али Стан

ковиК то одби]"а. Из преписке се може заключит да )е он Раневском

био обеКао да не се брзо вратити у Беч и да )е у Сремске Карловце до-

шао да прикупи и забележи не само црквено поташе него, тако^е, и

мелодике ерпских народних песама. Он се тужи да наилази на „пре-

П)астви)а" са свих страна, али их успешно савла!)у)е. Одушевл>ен ре-

зултатима свог рада на прикушьаиьу мелодика народних песама он,

ояет, захвал.у)е М. Ф. Раневском што )е благодареКи аему, „... прави

пут цотрефио и тако милом мом поетичном ерпском роду сокровиште
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овако поклонно, кощ заиста мало народа прит^ажава^у". У писму

од 17. септембра 1854. додаче: „ ... по)'едина числа (су) Ме181егшегке.в

Одкуда )е ю народ наш задржао и од куд те божествене мелодике до-

лазе, не знам ни сам, као на пр. Не рида) мене маши ..."

Из 1855. године сачувано )е само )едно писмо, и то из Сремских

Карловаца, од 28. вовембра. Из тог писма може се заюьучити да )е

Корнели)е СтанковиК целу ту годину провео у исцргаьу)уКем раду

на прикушьаньу и бележен>у како црквеног тако и народног мелоса.

Задозоллн )е односом према себи и стан>ем свога здравлл. Налази

се, вели, ,,... у великом и озбшьном послу ..." и, опет, додаче: „...

из Вас )е мисао искрснула, ]& \у морам доьршити, но не могу пропу-

стити и )авити да )"е то огромни посао, и то )е море неисцрпно, л>убезни

господине."

СледеКе писмо написано )е у Будиму 27.^вгуста 1856. К. СтанковиК

се извюьава што дуто ни)е писао и дода]"е да )е, крадем 1855, боловао,

али да )е, ипак, од децембра 1855. до марта 1856, 500 табака наски-

цирао (,,... помислите колико сати на дан..."), ■— а од марта до )уна

1856. био на путу. Очигледно са знан>ем Ра^евског, али СтанковиК

не наводи 1де )е боравио! Затим, )е пише дал>е, био на опоравку „у

зеленом", како би се опоравио и прикулио снаге за далл рад и, с уз-

буйевьем и гатосом, додаче:

„]ер, лубезни мо] господине, ова] йосао /е огроман и за мо]е године

врло шрудан; но ]а видим да /е судбина мене изабрала, — йрви корок учи-

н>ен }е, — сад нашраХ усшуйиши не смем. ]ер ]е шо море дубоко, а ]а бих

желео до дна йрисйеши. До 14 дана йушу]ем, у име бож]е, у Карловце,

а марша мессца надам се у Бечу биши и с добрым и ученим мо]'им йро-

фесором ЗесЫегот1 цело дело израдиши."

И заиста, К. СтанковиК )е, у року ко)и )е навео у претходном

писму, отпутовао из Сремских Карловаца за Будим и, са пароброда,

10. априла 1857, упутио )'ош |едно писмо Раневском. Вели да )е „...

савршено здрав и задоволан..." и да би, после ускрильих празника,

ко)е Ке провести у Будиму са сво)им братом, желео да сврати у Беч,

како би се са Ра)евским посавеювао о )едно) стьари од општег, а не

личног значаща. Из писама од 6. ма;а 1857. и 6. )уна 1859. може се за

юьучити да ]е К. СтанковиК желео да му Ра)евски найе )едног издавача

у Руси)и, ко)и би издао другу свеску ньегових народних песама, са 50

нових песама и мелодика. Уверен ]е да би то био добар посао и за руског

издавача, )ер „... од себе се разуме да Ке их сваки Србин купити...",

па >е и Раневском „ ... добро познато како су мо)е (СтанковиКеве — Н.

П.) прве песме од нашег народа примл>ене". Он )е, такойе, уверен

да би се и у Руси)и нашао добар бро; при)ател>а српског народа ко)и

би купио вьегову нову збирку српских народних песама.

• Ма^сторска дела.

7 У оригиналу написано латиницам.
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Писма СтанковпКеьа с кра)а педесетих година XIX века одишу

увереношЬу да н>егов труд ни)е био узалудан и да )е праьац ко^им ]е

кренуо био добро одабран и од српског народа прихваЬен.

Године 1861. Корнетце Сганковий путу)е у Срби)у и пише из

Београда М. Ф. Раневском. У н>егоьим дописима се )авл>а)у рефрени

и из рани)их писама, али и нове мисли и чин>енице.

„Жела ми се исйунила, те сам йо Србщи йушовао и лично се с оним

народом уйознао од кош сам и /л горе лист. За ойисайш како сам свуд

дочекан био, шо не желим, ]'ер бисше мислили да йрешеривам, но шо Вам

с чистом савешНу ]авлам , да ми]е мисао, ко]0] сам живой* мо] жршвоеао

одзива нашла. Сад /а видим да Ви у многоме имаше Право ! На свему Вам

хвала, мо] господине, шшо сше ми учинили, }ер да Вас не би, зацело ]3

ова] йравац не бих имею. А овако, у бога се надам, да ]е оно сачувано коу'е

]е наЦачи сшуб народа }едног, а шо ]е йонос народни. ]а сасвим другачще

у Беч долазим него йре, ]ер сам се уверио да ми труд нще узалуд. Код

Ну шако срешан биши у Вашу землу доки, шо не знам. Да желим, шо

добро знаше. Да ли би мисао мо)а и у руском народу одзива нашла, и шо

не знам; шо Неше Ви, господине, боле знати. — ]ош кратко време йа

се надам да Немо се видеши и усмено выше разговараши."

Корнели)е СтанковиН ]е дошао у Срби)у после знача^них поли-

тичких промена ко)е су се одиграле 1858, када )е, одлуком Светоан-

дре)ске скупштине, оборен аустрофилски режим кнеза Александра

Кара1}ор1)евиКа. У тренуку када ]*е писао сво)"е писмо Раневском, на

власт \е веЬ био дошао кнез Михаило ОбреновиЬ, после смрти сьога

оца Милоша, почетном августа 1861.

Пре него што наставимо са СтанковиНевом преписком, додаКемо

овде одломак из )едног писма београдског митрополита Михаила, ко)И

)е спадао у на)ревносни]е кореспонденте М. Ф. Ра^евског, — писма

ко^е употпун>у)е сазнаае у вези са боравком нашег композитора у Срби)и.

„Г-н СшанковиН — писао )е на руском )езику Митрополит Ми

хаило 4. октобра 1863 — нще ошйушовао у Русгуу, него у Беог'рад, где

желим да сада и осгйане; без обзира на све йрейреке и захшеве, влада не

може да отвори нове кашедре. Тако су ми влада)уНи кругови одговорили,

йремда нада }Ош нще изгублена видеши СшанковиНа у Беогриду у свойству

йрофесора йеванм."*

Митрополит Михаило )е постао београдски митрополит после

Светоандре)ске скупштине, када )е, после Александра Кара^ор^евиЬа,

збачен и београдски митрополит Петар. Апсолвент Юфьске духовне

академике, митрополит Михаило одувек ]е важно као истакнути русофил,

уз то са чврстим везама у Либерално) странци Срби)е. Корнели)е Стан-

ковиЬ )е, очигледно, дошао у Београд од Ра^евског топло препоручен

митрополиту Михаилу. Станковив )"е, вероватно, желео да буде по

ставлен за професора Београдског лидера, тада на)више школске ус-

8 Види, Зарубежные Славяне и Россия, документ 271, стр. 297.
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танове у Срби^и. По свему судеЬи, требало )е да отпуту)'е из Београда

у Русину, али се, из непознатих разлога, вратио у Будим. За н>егов

разво), у сваком погледу, боравак у Београду и Србищ, тек ослобо!)сно)

туторства Беча, био )е од великог значаща. Тако1)е и за зачетке и ширеи>е

модерне музичке културе у Срби)и.

Из следеКег СтанковиЬевог дисма Раневском, чини нам се, )асно

произлази нъегова намера да се врати у Срби^у и ту настави сво) пио-

нирски рад. Од те намере морао )е, ме!)утим, одустати. Из преостала

№егова три писма не може се зашьучити због чега. Да ли само из здрав-

ствених разлога или због тога што ни)"е могао да обезбеди себи поуздан

ослонац и матерщалне услове за живот и рад?

Према нашо) оцени, на)знача)ни)е Корнели)ево писмо, ме1)у два-

десет сачуваних у архиву Ра)евског, )есте вьегов доиис од 24. августа

1862. године из Будима. То писмо заслужу)е да буде опширни]'е ци-

тирано :

„Оба два йисиа ко/а силе ми Послали йримио сам ... Да не мохох

йугйовахйи у Руси/у, нейри/ашно ме /е изненадило, но видеНи какве су окол-

носши, сасвим сам ушешан... Вама /е йознашо да сам се као Србин оеох

шерешнох Посла лашио и }едина ми ]е це.ь Пред очима била у народу своме

йродреши, ко}е ми ^е среНно и за руком исйало, у шолико да, ево, и другу

юьшу, за ко]у недел>у, на свеш издам. ]ер више ойшшина веН су увели

(карловачко по)"ан>е — напомена Н. П.), ше се с овим глс^овима свевишн>и

хвали и слави. — Полишички йоложа] Словена /е сада шакав, да се сваки

само за свО]е йлеме сшара, зашо ]е сасвим йрирсдно дз се срйско народно

йо]а>ье Русима не дойада, као шшо Срби не маре за руско. — Мило ми

]е било чуши да се налазс луди (у РусИ)И — Н. П.) ко/и се, шако^е, баве

с црквеним йо]'ан,ем и шо, као шшо Ви велише, на друхи начин него /а/

Мо] драхи хосйодине, Шо би ]ако зло било ако би сви ]едним йравцем Пошли,

/ер би се онда шешко к цели и Право] исшини могло доНи, — /ер шшо /е

за Русе добро не мора за Србе важиши, или йрошивно; нико неНе вредносхй

или важносш Ваших народных йесама од Ихора одреНи (Слово о полку

Игореве — Н. П.), ал" зашо, мо/ хосйодине, и Песме кралевипа Марка

осша/у народу нашем као свешшьа неоскврн>ена. А шо /е исшо и с нашим

делшьем. Зашо блахородно /е шшо се код Вас дела, ал* и наше /е Рассиш,

/ер /е шо народ срйски сам, йо свом осеНан>у скро/ио. Па шо би и био йрави

добишак мох йушова>ъа, да би се сйоразумели, /ер само хиако мох'ао би

/сдан од друхог шшо научиши. Као учишел никад не хгйедох к Вама, веН

да видим и да шшо научим, а зз. име мо/'е ни на/'ма/ье не сшрашим се

изхубиши, /ер /а не долазим кос комйозишор овог дела (подвукао Н. П.),

веН долазим као она/ ко/и /е оно ко/е веН ойсгйо/и сачувао од йройасши и

изойаченл."

На завршетку писма К. СтанковиН вели да, што се путоваьа

у Руси)у тиче, може само на )есен, пошто му лекари забран>у)у да путу)е

на север усред зиме. Уосталом, он намерава Аустри)у напустити и пре-

селити се тамо 1де може спровести у живот оно што ;е створио и „сошим

свом роду од йолзе биши". Према К. Мако)ловиЬу, он 1863. долази у

Срби)у и ту Ке бити изабраь за хороводу Првог београдског певачког
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друштва, уместо М. Миловука. Само, озбилло болестан, он одлази

на дуже климатско лечевье у Рожнаву у Моравско), одакле се )авл>а

Раневском писмом од 17. ^ула 1863. ВраЬа се, затим, у Београд и, према

К. Мано)ловиНу,9 напуипа заувек ова) град марта 1864, да би се, из

Будима 29. ноьембра 1864, )авио М. Ф. Ра)евском, вероватно последни

пух. У кратком писму каже да )с, преко Федора ДемелиКа, послао

у Беч рукопис з'едног свог новог дела, ко^е би желео да посвети пару

Александру II. Веп тешко болестан, наставио ]е, дакле, сво) ствара-

лачки, пионирски рад и после одласка из Београда. Четири месецэ

косле свог последаьег писма Ра)евском, он умире у Будиму 5. эприла

1865

Последн»а СтанКовиНева писма Ра)евском сведоче о томе да су,

и после писуа од 24. августа 1862. ме^усобни односи измену ялх остали

не само коректни него и срдачни. И та чшъеница, и садржа) Сланкови-

Ьевог писма од 24. августа 1862, захтевэ^у неколико речи коментара.

СтанковиКеви ставови, ко^и су, очигледно, с временом еволуирали,

били су у потпуном складу са великим идещо-политичким, исторжении

заокретом с почетна шездесетих година XIX века. Нарочито код Срба

у Угарско) те промене су тако свестране и дубоке да се, без претериванл,

може говорити о ^едно) мало} револуцщи без крви. Шездесетих и почетном

седамдесетих година, до тада руководеКе конзервативно-клерикалне

друштвене и политичке структуре доживеле су потпун политички,

па и истори)'ски бродолом. Ново, демократско српско гра^анство ос-

ва)ало )е, шездесетих година, позици)у за позишфм, да би, веЬ кра)ем

те децени)е, постало руководеНа снага Срба у Угарско) и преузело

све командне позици)е и у политици и у култури, па и у само) Српско)

православно) цркви. Што се тиче спол>нополитичке орщентащце ти\

друштвених снага, оне напуштэ)у стари панславистистички и русофил-

ски програм ко)и )е био влада)уЬи педесетих година, после слома од

1848—49. Више се не сматра да ослобо^еае )угословенских народа,

посебьо српског, треба да буде ствар царске Руси)е, мада се вьене су-

протности с Хабсбуршком Монархизм и Турском сматра)у као крупан

стратеги)ски фактор с ко)им треба озбшьно рачунати. Првенствено

се, ме1)утим, рачуна на сопствене снаге и, при том, веома знача)на улога

прида)е одлободилачким покретима угн>етене ра|е на Балкану уз активно

учешНе Срби)е као важног чиниоца у предсто)еКим великим окрша)има

са Османли)ским Царством.

У юьижевнести романтизам снажно напреду)е. Нешто више од

године дана после смрти Корнели)а СтанковиЬа састаЬе се прва скуп-

штина У)един>ене омладине српске, августа 1866. у Новом Саду. Тиме

Ье се организационо уобличити )едан снажан друштьено-политички и

културни покрет, чи)е ;асне наговешшщ'е и чи|у генезу одражава и пре-

писка Корнели)а СтанковиНа и еволушф аегових ставова у временском

интервалу измену 1852. и 1864. године и, пре свега, н>егов стваралачки,

пионирски рад у тако знача)НО) области културе као ппо су музика

* СшансуевиНева Енциклойедща, одредница: Корнели)е СтанковиЬ.
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и музичка уметност. Противречности ко)е се, постепено, )авл>а)у у

иначе складним па и срдачним односима измену конзервативяо ори-

)ентисаног представника руских славенофила, Михаила Ф. Ра^евског,

и даровитог младог композитора и музичара Корнели)а СтанкоЕиЬа

само су рефлекси снажних превиран>а у медном преломном раздобл>у

нови)е историке.

Доследан у свом конзервативизму и у спрово1)ен>у споллополи-

тичке лини)е петроградске владе, М. Ф. Ра)евски )е поверени му за-

датак спроводио у живот не само с пуно такта, него и свестан дубоких

превиран>а и престро|аван>а у политичном, равном и културном животу

)угословенских народа, и северно и )ужно од Дунава и Саве. Насто)ао

)е да има што шире контакте и да успостави и одржава добре везе са

свим стру)ама нашег политичког и културног живота — на пример,

како са рваном ХациЬем-СветиНем, тако и са Вуком КарациЬем -— па

и онда кад се радило о ставовима опречним н>еговим сопственим гле-

диштима .

ЫгШа Реггочпс

Т^ЕЫТУ ЬЕТТЕКЗ РКОМ КСЖМЕЬПЕ 8ТАЫКОУ1С ТО М1КНА1Ь Р.

КАЕУЗКЦ, А КЕРКЕЗЕЫТАТ1УЕ ОР ТНЕ 1Ш851АЫ

ЗЬАУОРНШВЗ Ш У1Е№<ГА (1852—1864)

3 и ш т а г у

II 18 ^е11 кпо^п гпаг МЦсЬаП Р. Каеузкц, гпе рпезг аг гЬе 1трепа1

Ки$81ап ЕтЪаззу ш У1еппа Ггот 1842 го 1884, ЬаЛ с1озе Ипкз улгп Ког-

пеН)е 8гапкоУ1с, гпаг пе Ье1рес1 Ыт апс! го зоте ехгепг §шс1ес1 Ыз агшйс

ёеуеЬртепг. 1г хз а1зо кпо\га Шаг М. Р. Каеузкц зузгетаисаИу керг ир

сопгасг чупп гпе тозг хезресгей Уидозкчу сикига1, асаёегшс апс! роНиса1

П^щгез, Ъогп т ЗегЫа апс! т гпе Аизгго-Нипцапап Етрпе, ш Возша,

Негге^оута апс! Мопгепедго. Рагг оГ Ыз зитутд соггезропйепсе \уаз

кпо\И1 ргеУ1оиз1у. 1п гпе 1аге 1950з апс1 1960з Ызгопапз сНзсоуегес! ш

Мозсо\у апс1 Ьептдгас! 8.000 ЫгЬегго ипкпо^п 1еггегз \\гтеп го М. Р.

Каеуькц Ьу зеуега1 Ьипйгес! тсЦукшак, Уи^озку, СгесЬ, 51оуак апс1

Кигпепе, >#по Паигеё ш риЬНс апс! си1шга1 Иге. Роиг пипйгес! оГ Каеу-

зкц'з сопезропйепгз Ггот Уидоз1аУ1а Ьауе Ьееп ЫетШес!, 20 1еггег8 Ьауе

Ьееп Гоипс! Ггот КотеП)е 8гапкоУ1С.

А сотЫпеЛ есигопа! соттигее оГ 5оУ1ег, Уи§оз1ау апс1 Сгеспоз1оуак

Ызгопапз 18 чуогктв оп гЬе скззШсагюп апс! риЪИсагюп о!" гЫз тагепа!.

Тпе Уидоз1ау Ызгопап >Нко1а Реггоу^с, \упо 18 гЬе аигЬог о!" гпе ргезепг

рарег, 18 а тетЬег оГ гпе есигопа1 сотгтггее. 1п Ыз рарег пе апа1узез

гпе 1еггегз Ггот КотеН^е 8гапкоУ1С, си-а>У1п§ аггепгюп го \а1иаЫе тГог-

типоп «гЫсп сазгз Н&Ьг оп 1троггапг зга§ез т гпе ЬпеГ Ьиг ргосшсялуе

Ше апс1 рюпеепп§; \Уогк оГ гЬе ЗегЫап сотрозег. Ву а Ьарру сотаёепсе
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Ше 1епег8 чуЫсЬ зитуе соуег &е тозг ргосЫсгёуе уеагз о!" Згапкоу&'з

сгеаиуе асйупу, ггот 1852 го а 1Ъу топйгз ЬеГоге Ыз с!еаЛ т 1865.

КотеП)'е Зшпкхтс'з 1еиегз атр1у сопПгт апс! ехрЫп йге согш-

ёегаЫе тПиепсе туЫсЬ гЬе гергезетат е оГ гЬе Кш81ап 51ауорЫ1е тоуе-

тет т Ухеппа, чуЬо \уаз аг Й1е ьате г1те с1озе ю Ле 1трепа1 Соигс апс!

Ше К.изз1ап доуегптет, КэЛ оп Ле ЗегЫап сотро^ег, епсоигадтд апс!

Ье1ршд Ыт ю сотркге Ыз тш1са1 есЫсаиоп апс! ю соПесг апй *пге

с1о«т ЬоЛ ЗегЫап ОгЛойох спшсп спапг апс! ЗегЫап ГоШ тизк.

Рог а11 Ыз с1озе 1ткз \*га!п Каеузкц, КотеН^е Згапкоугё тапа^ес!

го <1еуе1ор апс1 ташшп Ыз отуп регзопа1 арргоасЬ (о *пе си1шга1 апс!

тш1са1 петаде оГ Ле ЗегЫап реорк, \упп гЬе ипешюп оГ тактд тЫз

оигзшпсИпд паиопа1 ггеазигу кпо>уп го Ыз отуп реор1е апс! Ю гпе шогИ

аг 1аг^е.

Тпе аиШог оГ йиз рарег апетргз ю зег 5шпкоУ1с'з агизйс с1еуе!ор-

тет ш гпе теЫег сотехг оГ Ызюпса!, роПиса1 апё си1шга1 еуетз ш Ше

уеагз аГгег *пе геУоЫиоп оГ 1848—9, рагйси1аг1у т Ше 1860з.





ИВАНКА ВЕСЕЛИНОВ (Нови Сад)

ИЗ ПРИПИСКЕ КОРНЕЛЩА СТАНКОВИЪА

Потреба за потпуни)ом биографиям Корнели)а СтанковиКа, пио-

нира српске уметничке музике и )едног од знача^них личности у историки

музичке културе код Срба, тесно )е везана за изучаваше архивске гра!)е.

Прилог таквом проучаваау )е )едан део СтанковиЬеве преписке ко)и

се чува у Рукописном одел>ен>у Матице српске. Цшь об)авл>иван>а

ових писама )е да се осветле неки момента из шегова живота и упот-

пуни лик овог значащог нашег уметниКа, ко)и )е прикушьао и обрадио

српску духовну музику и мелодике српских народних песама.

У Матичино) архиви сачувано )е )'еданаест писама у аутографима,

од кощх се десет први пут об)авл>у)у научно) давности, а )едно )е веЬ

познато, (Св. МариЬ, ]едно йисмо Корнелща СшанковиНа, Зборник

Матице српске за гаьижевност и )език, 1967, кн>. XV, св. 1, стр. 123—

125). 1едно писмо )е упуЬено Корнели)у, остала )'е писао он: три писма

)е упутио сводим добротворима, Павлу Рш)ичком и н>егово) супрузи

1елени, а остала су намен>ена непознатим и неименованим личностима,

)ер на писмима нема адресе, а омоти нису сачувани.

Писма су наста)алэ у доста широком временском распону, од

1851. до 1863. године, када ;е боравио у Београду. Поред овог )едног

писма из Београда, чува се и )едно писмо из Рожн>аве, остала су на

писана и послата из Беча.

Преписка би се могла тематски поделити у две групе: писма ко)а

)'е писао сво)"им добротворима више су повезана ме^у ссбсм; у н>има

он говори о себи, сводим студи)ама у Бечу и зато су изузетно важна

за познава&е н>егоьог лика и разумеваае прилика у ко)има се нашао

педесетих година као „ученик художества" у Бе*»у. У овим писмима

има искрености, оданости и дубоког поштовааа према Павлу Ри1)и-

чком и ньегово) супрузи ]елки, ко)има се обраЬа са „високопочита)еми

благод)етел>и", и „л>убезни и почита)еми родителей". А свгко писмо

завршава „са синовним страхопочитаюцем" и потпису]е се „покорни
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посинлник". Остала писма су само фрагменти из аегове не мале ко-

респонденщф. Она има^у више пословни карактер: молба или порука

како да се н>егове шьиге разделе пренумерантима, нарочито свеште-

ницима и учител»има; помшьу се и каиге ко)е шал>е при)ателаша.

Када су и како доспела ова писма у Матицу српску? Четири писма

су откушьена 1909. године са оставштином Александра СандиЬа (1836—

1908), професора Српске велике гимнази)е у Новом Саду {ГраЦа за

историку Библиотеке Машице срйске, III кььша 1899—1918, Нови Сад

1966, стр. 293—316). СандиН )е био у Бечу до 1861. године и познавао

)е Корнели)а СтанковиКа. Обо]ица су припадали кругу Бука Ст. Ка-

рациЬа. Ова четири Корнели)ева писма СандиЬ )е добио знатно касни)е,

када )е као професор новосадске гимнази)е прикушьао старе српске

рукописе и штампане србул>е, као и писма знача^них личности из наше

културне прошлости. Корнели)'ево писмо од 23. децембра 1863. године

доспело )е у Матицу српску 1927. године као дар са рукописном оста-

вином Или)е ОкругиКа Сри)'емца (1827—1897), лесника и драмског

писца (Гра?)а за историку Библиотеке Машице срйске, IV кн>ша, 1918—

1931, Нови Сад, 1969, стр. 357—358). За остала писма нема података

када су и како доспела у Матицу српску.

Што се тиче )'езика и правописа, Корнели)е СтанковиЬ )е био

близак Буку; у музици )е био под аеговим утица)ем, а у писмима ближи

славеносрпском )езику. Писма )е писао Вуковим Ьириличким словима,

али и старим знацима й, 1, ю, я, *, в ()е).

Мешао )е два графи]'ска система, и два правописа: а) стари тра-

диционалан правопис, нарочито када су у питан>у консонантне групе,

као и саставпьено и раставл>ено писан>е речи: б) нови, фонолошки пра

вопис. У писмима има доста црквенословенских речи, као: лубезно,

чрез, сшрахойочишанще, художество, йризнашелносш, йочесш, смошренще,

чесш, указание, йрисусшще, изображен>е, блаюд]е]анще, надежда и др.

Писма се об)авл>у)у дипломатички, у изворном облику, графика,

правопис и интерпункщф одговара)у оригиналу. Нечитл>иьа места

означена су угластом заградом и тачкама према бро)у непрочитаних

речи. Писмо упуКемо М. Бану написано )е готицом у аутографу, а пре-

вод текста )е дат у коментару.

Писма су сврстана по хронолошком реду, са датумом по новом

календару. У коментарима за свако писмо, поред инвентарског бро^а,

дат )е и кратак опис аутографа.
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Корнели^е СтанковиК — Павлу Риг)ичком

Беч, 27. априла 1851. 1

Л>убезни Родители!2

С радосНом и с великом радосНом }авлам, Вам да ]е овде ускрс шако

славно и великолепно исйао ко]е ]ошш никад у Бечу нщ'е, било Изеюва

Свешосш ПашрЦархъ служщо ]е и мо]е се щенще искало у хрчко] цркви;

шо вам ]е шако йуно било да ]е сам 8гпа* 1 саш морао сшщаши, а шо }е

било 22 Айрила од 10 саши до йол 1. — И шако Хргсшос воскресе йрви

йуш зазуило ]е у Грчко] цркви, шу ]е Грка, Русса, Србала и Немаца си-

]асеш било.

Сад ]ошш )едно ко]е вам шакоНер Павлам да }е А4тгга1 Ьагаге/5

овде у Бечу умрео. Айргла 25-а доЬе к мени Русгски йроша,6 и да }е ми

на знагье да би желио да га ]а с мо]им щенщ'ем и Скогот1 йрашим ад

мирала русшског, ко]е ]а драюволно йримим, шу би)аше на укойу гье-

говим два йртца, сви Генералы, а с мо]им Скогот ишао сам, за мршваца

и шако наше щенще меЬ йушьаве йушака и каноне Попало се мо]е Хргсшос

воскресе, йрви йуш йо бечким Сокакма.

]авлам вам да сам фала богу здрав. Сад лубеНи вам са синовним

сшрахойочишанщем руке Осша]ем Ваш йокорни йосыьеник

Корпел Сшанкович

У Бечу 27-а Айрила Ученик лейи Художества

Сладки мо] 8есЫегъ бщ'о )е на %епега1 РгоЫ, од шри до 6 саши код

мене, }а сам 1а добро йочасшщо он /е шакоЬер и у Цркви би}о, ]а вам не

могу казаши како га лубим.

РОМС 21.878

Писмо )е написано на три стране табака од два листа, вел. 212 X 135

тт, беле пожутеле харти]е. У левом горшем углу угаснут )е суви жиг

са круном над натписом ВагтЬ, познате бечке папирнице. Писмо )е ин-

вентарисано 20. IV 1961. године, без података како и када )е доспело

у Матицу српску.

1 Писмо >е непотпуно датирано, само даном и месецом, 27. април, а година

)е изостала. Ме^утим, према подацима из писма, може се утврдити година. То )е

1851. одре1)ена према датуму смрти руског адмирала Лазарева, о коме пише Кор-

нели)'е сво)'им добротворима. — 8 Писмо )е упуЬено н>еговим добротворима, Павлу

Ри^ичком и н>егово) супрузи 1елени, ко)и су га помагали када )е студирао у Бечу.

Павле Ри^ички )е био угледан и имуЬан пештански властелин. Био >е школски друг

др Константина ПеичиКа и старател., „префект" .[ована Наке, пото&ег познатог

властелина с предикатом „Великосентмиклушки", ко)и )'е Ри1)ичком подарио и.мака

СкрибешЬе и Зорленц код села Сакула у Банату. Корнели]е )'е у предговору сво)е

Литурги)е 1ована Златоустог о своме добротвору написао: ,,Племенити господин

Павле Ри1)ички од СкрибешЬа, само из при)ател>стиа према оцу моме, примио се

мене )ош у рано) младости, те тако сам себи у свету оставлен, могао сам учити се
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вештини у оно доба, кад у нас вештина музике врло )'е лило вредела. То само све

више иде у хвалу господину Ри^ичком. Без асгове и моралне и матери)алне отачаске

помоЬи за више година не би могао ни први темел> у вештини поставити." — 3 Па

триарх }осиф Ра)ачиЬ (1785—1861). — 4 Барон Сина, бечки богаташ, познат фи

лантроп. Спо.чшье га 1ован СуботиЬ у стиховима:

Барон Сина, шсбе луби народ

]ер спрошу голу намиру]еш,

Живи, сине, и среНан ми био

И хвала ши на Прекрасном венцу.

Живош дра ]ована СубошиНа (автобиографииа), Пета каига. Нови Сад, Матица

српска, 1910, стр. 237. — * Михаил Петрович Лазарев (3. XI 1788 — 11. IV 1851)

истакнути руски поморски стручаак и адмирал. Умро )е по новом календару 24.

IV 1851, а по старом 11. IV 1851. Большая советская энциклопедия, 24. том II из

дание, 1953, стр. 224—225. Према овом податку Корнели)ево писмо )'е датирано

са 27. IV 1851. — в Михаил Федорович Ра)евски, дугогодиппьи прота руске капеле

у Бечу. Био )е од великог утица)а на Корнели)а. На >едном месту каже за Ра)евског

„са аеговом иде;ом поникао )е и мо) посао". — 7 Имао )е мешовити збор састав.ъсн

од оперских певача, ко)им )е дириговао. П. КошовиН, Музыка у Срба, у: Кн>ша о

музииц срйско) и славенско], Нови Сад, 1947, стр. 47. — 8 81топ ЗесЬгег (1788—1867),

веома цен>ен музички теоретичар, композитор и професор конзерватори;а у Бечу.

Корнели]'е )е код н>ега изучавао хармони)у и контрапункт.

II

Корнели)е СтанковиК — Павлу Ри^ичком

Беч, 12. ма^а 1851.

/Ьубезни Родители!1

Сваки дан очекивам йисмо, ]'ербо ]а сам веН два йисао, а Ви ми нишш

неодювараше, но ]а знам ви чете мене обрадоваши, и овамо у Беч доНи,

кс]е чеми милще биши него сама йисма. —]авлам вам /ьубезни Родители

да сам Фала Бегу сасвим здрав, 1 -вог Ма^а биле су свашове Г. СуббошиНа,

ди сам и /а зваш био, ко)е су заисша лейе биле, ди сам се весело йровео. •—2

]авлам, да сам]едну йесмуу музику ставило ко]е мамици дедицирам,3

— ладам се да Не }ой се дойасши Масгозеп Ыеа'.*

Уавлам вам да сам се добро уйознао с йрошом русгским и шако може

биши да Не се мо]е щенще у руско] цркви йо}'аши. ■—

]а вас учтиво молим йишишеми шша радише, ]есшели сасвим здрави

и хоНешели доНи у Беч.—

Другог немам нишш да вам ]авим него вами са синовним сшрахо-

йочшйанщем лубеНи руке у надежди даНешеме скорщем обрадоваваши.

Осша]ем Ваш

йокорни йосипеник

Корнел Сшанковичь

У Бечу 12-а М а]а 1851. Ученик Художества.

РМОС 21.877
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Сл. 2. Факсимил пнсма бр. 1, друга страна
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Яг* *л+г

Сл. 3. Факсимил писма бр. 13 трека страна
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Писмо )е написано на прво) и друго) страни табака вел. 232 X 144

тт. Горн>а ивица харти^е )е искрзана и поцепана; има мрлд од нечи-

стоке. Писмо )е инвентарисано 20. IV 1961. године, без података како

)е и када доспело у Матицу српску.

1 Писмо )е упуЬено Павлу Ри^ичком и нъегово) супрузи 1елени. — 2 ]ован

СуботиК (1817—1886), юьижевник и политичар, после бурних година 1848. и 1849.

прешао )е у Беч и ту се настанио од 1850. год. Као удовац венчао се 1. ма;а 1851.

са 1елисаветом-Савком, кНерком новосадског трговца 1ована Полита, а сестром

Михаила Полит-ДесанчиНа. Савка СуботиК )е писала о ово> сво)0) свадби у сеЬа-

1ьима: „1. ма)а 1851. видели су Бечли)е праве српске сватове... ме!)у ко)'има беху

квез Михаиле, ХациЬ Светик, породица Вуна Ст. КараинКа, ПавловиЬ новинар,

Сто)аковиН царски саветник, 1иречек, Корнели)е СтанковкЬ са сводим добротвором

Павлом Ри!)ичким и )ОШ неколико српских породица ко)е су живеле у Бечу." (Савка

СуботиЬ, О ]овалу СубошиНу, Бранково коло 1904, стр. 1470). Ме^утим, према Кор-

нели^евом писму треба исправити ова) податак у кеном тексту. — 3 ПосвеЬу)ем

(лат). — * Песма морнара (нем.).

III

Корнели)е Станковик — Павлу Риг)ичком

Беч, 3. марта 1852.

У Бечу 3-га Марта 1852

Л>убезни Родители!1

]а немоху себи да Представим узрок, како да ми нисше нз мца до-

садашпа йисма нишша одюворили; у сваком сам вас йисму мом2 молио,

да ми Пишете, /ер овако морам мислиши да нисам /а какоюд крив Нушан>у

вашем, да Вас нисам увредио или вам шшо нейраво учинио йа сше се на

мене разсрдили.

Чулисше йо мом йисму да сам био у Будиму, ди сам лейо дочекан

био од сродника и йознаника мо]и, /а сам дао мо)у Лишурщу у Будиму

одПеваши, и Приход сам сав цркви ондаиаьой йоклонио, износио }е 100 //.

СМ3 обшшина будимска ойр^еделила }е да ми се из йризнашелносши и

Почести ради д]ела тог ЕНгепа"гр1от* Пош/ье ко]'у Ну ово дана у мо]е руке

Примиши. Найчуднще ми }е у том смошренщу то, да сам ]ошш неодрасо

за ту чесш, и да незнам како се имам нмма одзовнуши на указание По

несши те. У смошрени]'у Посла мог у Будиму, због новаца мог свршио

сам то, да барем у Присусшвщу мом, све раНуне Провидио и Уагвеп Атть

ми ]е казао шша имам, т.]. 4000 //. СМ.. Дакле месечно Примачу уредно

интерес. Шша се мог изображена шиче, врло /« ово Последне време неу-

редно било. ]а добро видим да сам у художеству мом слаб, а и то добро

видим, да че се од мене с временем мною изискиваши, и уверавам вас

лубезни Родители, да ме Будим научио да се ош сад художества мог

озбилски морам лашаши,9 и зайТо сам Г. Прошу молио да ме душйензира

]ербо мною времена губим, а сад ми сваки с&ш злато вреди.—
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И око ме гошше благод)е]анща ваше! за досшойног држише, изволше

ми йисаши. Л>убл>еНи вам с учшивосНу руке и нада]уНисе од вас роди-

шелског одговора. ]есам ваш йокорни йосшьеник.

Корпел

РОМС 21.879

Текст писма )е написан на три стране табака од два листа, вел.

210 х 134 тт. У горшем левом углу )е суви жиг, у округлом црвеном

пол»у )е велико 3. Писмо )е инвентарисано 20. IV 1961. године, без

података како и када )е доспело у Матицу српску.

1 Писмо )е упуКено Павлу Ри^ичком и аегово) супрузи 1елени. — 2 Иза

мым прецртано разумо. — 3 100 форинти сребрне валуте. — 4 Почасна повел>а (нем.).

— 6 Старател>ски уред (нем.). — • Корнели)е СтанковиЬ ни)е био задоволлн сводим

радовима на црквеном по)ашу. Под утица)ем проте Ра)евског и Вука, као и патри-

)арха Ра)ачиЬа, од 1855. до 1857. године у Сремским Карловцима успео )е да забележи

и хармонизу)е црквено по^а&е по карловачком напеву.

IV

Непознати — Корнели)у СтанковиЬу

Пешта, 27. )уна 1853.

У Пешши 27. ]ун1а р. 1853

Корнел1е.п

Егйо и менека. Одоцнихъ ли? Поднийошшо. Братска е вавЪкъ драга,

ма у глувно доба дошла. — Мой Миланъ нагази. Убисше га укоромъ. Да

л заслужи? Ни за длаку. Я йроучихъ шшо онъ йиса. СвидЪ ми се свеуйушно.

Не дознаемъ додуше ал осЬНамъ йонешшо свешы говоръ у музици. У Милана

уманъ разбыръ. Нзеюве су мысли врле. Онъ довреба сшрунске гйаине. При

родой е у ньег начинъ. Одъ основа г'ради се. Та шо и онъ не одриче. Толке

душе градише. Али ко Не доградиши, хшЬде одъ васъ да дозна?. Ели шо

хвалисанье? Онъ радъ бяше съ вама мысли дЬлиши. Дружевна е само

сладка. Ви га ружно одбисше\ — Онъ не шражи мысли да му йримише.

Текъ ихъ вама одкрива. Колко сгйое ви судише. Но судъ валя одъ разума.

Тай се зна йо доброй мысли. ГдЪ мысао мозакъ креНе, шу нема шарла-

шансшва. Таку одъ васъ онъ чекаше. Вы му у грЪхъ шо узесше. — Свакъ

на мысао има йраво. Слуге вЪрне рЬчи су. Чишашелъи йр\яшелъи, у колко

е сусшижу. Не гфнише е йо вредности, текъ безумлъю йрисшои. Срца

добра йоимлю се. Миланово наиболъе. Вы га йренебреюсше. — Другъ те

ругъ. Сваком мысао своя света. УвЬрше га да мни криво. Съ драге душе

йойусшиНе. Пометь те уйорна. — Врлина е рЪшка. Умлъе шу йресуЬуе.

ЗаЬе кадкадъ човЪкъ съ йуша. ВЪранъ воНа у друга. Пошшекье се не издае.

Съ милости наше та долази. Не газише ни еднога. Зао наукъ зло учи.

Прост лудъ. Неучгше се са шшешомъ. Мыслите. Одъ мысли Не доНи сшворъ.

Досш' мыслите шуЪински. Вы с Србски йочнише. Волъе у васъ има добре.

Ну й оснаж'ше ведромъ мысли. Я не велимъ да знамъ гита. Текъ назиремъ
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одъ Прилике. Исшо вашъ Фишъ а мой Миланъ. Будале се само хвале. У

лудници има шакихъ — али вЪнь нье безъ броя. Мене нико не нагони. Самом

ми се шако йрохШЪ. Бы ми жао да се друзи раздругую. Разум'ше се. Слуша

е досадна. Драге душе любе се у мыслима, у чувсшвыма. Горакъ живошь

инокосань. Съ друга вЪрна наслада. — Мени съ гйака дивны рай! — Срце

йусшо никакво. Шшоно страда блажено. А та сшрасшъ е любавъ, милость.

Любе се, милуйше се. Ошудъ людма циг'ло добро. Ошудъ мысли, ссЫигня.

Ошудъ човЪкъ йравы човЪкъ. Ошудъ людски духъ е Бог'ъ! — Здраво!

Потпис нечитак

РОМС 2792

Текст писма \е на плавичасто) хартщи, на три стране, табака

вел. 229x143 тт. Писмо )е инвентарисано 29. V 1958, без подата-

ка како и када )е доспело у Матицу српску.

1 Адресант )е непознат — адреса ни)е сачувана и потпис )е нечитак. Писмо

)е написано у Пешти, помин>е се у писму Милан, ко)и се, исто тако, бави музиком.

Можда )е ово писмо писао неко од Миловукових из Пеште, а реч )е о Милану Ми-

ловуку (1826—1883), ко)и се бавио вокалном и инструменталном музиком и чи)ом

иници)ативом )е основано Београдско певачко друштво 1853. године.

Корнели^е СтанковиЬ — Непознатоме

Беч, 16. новембра 1861.

Мили мой Госйодине!

Ову зюдну йрилику немогу йройусшиши и Вами гош едал йуш бла-

годариши [.] свему шшо сше ми чинили. Фала Вам.

По Ватой жельи шалЪм Вам едан Екземйлар моих ПЬсама.1 Цена

е означена на ношама2 а едан молим йримише од мене зи сйомен. Ако

Вам Бог какву Секрешарку йоклоу.и: нек Вам мало свира и йойЬва ше

се Всшех Корнелгя сеНайше.

Я овде задовольно живим: ер ми се радня мили. Раевски Вас йоз-

дравля, и вели да слободно можше коресйондецхе шиляши за Новине „Декь".8

Душица Вас йоздравля. Поздравише ми сву омладину любезно. ЖелеНи

Вам од Бога свако добро осшаем Ваш искрен и одани

Корнелге

У Бечу 16. Нов. 1861.

Ако би ме с йисмом обрадовали ево адреса Ьапс151га$$е И-г 500 [....]

РОМС 3394

Писмо )е написано на прво) страни табака од два листа, вел.

280 х 220 тт. Инвентарисано )е 1. VII 1958. године, а откугаьено

]'е 1909. год. са оставином А. СандиКа.
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1 Србске народне йесме , удешене за йеванЬ и клавиръ одъ Корнелха СшанксвиНъа.

Своина комйозишерова. Цена 3 среорника и 50 новчиНа. — На Кл. ф. стр. 1—52. —

На кра)у юьиге сто)и: У Бечу о Арх. Михаилу 1859. Тискам;. Ерыенскогъ ыонасшира.

(Владимир Р. Ъор1)евиЬ, Охлед срйске музичке библиохрафще до 1914. године, Београд,

1969, стр. 131, бр. 507). — 2 Цена е означена на ношама уметнуто )е нспред а. — 3

Вероватно )е прота Ра)евски прикушьао дописе за День, ко)и )е излазио )едном не-

дел>но у Москви, од 1862. до 1865. год. под уредништвом М. С. Аксакова.

VI

Корнели)е СтанковиЬ — Непознатоме

Беч, 26. фебруара 1862.

Високойреосвешшени Госйодине!1

Найсмерние молим да ми дойусшише да смем свою учшиву молбу

у неколико речи казаши.

Вашем Висскойреосвешшенсшву е йознашо, да я веН од выше година

шрудим се око (йога, да наше црквено йоянЬ у ноше найишем. У овоме

Послу закрилявала ме е милостива душа блажено уйокоеног Пашриярха

]осифаг еднако, ше сам шако могао довршиши дЬло, око кога се од шолико

година шрудим. Сада желим йре йоласка свога у Русию,3 куда Полазим

на неко време ради шага да йознам и руско црквенс йсянЬ, у колико се юш

као народно одржало, „Лишурию"* на свеш издаши, ше шако народу

своме као сйомен осшавиши. А како сам досада навек среНан био, да ми

е Ваше Високойреосвешшенсшво у свакой йрилици на руку ишло, шо ево

и сада узимам слободу найучшивие Вас замолиши, да ме у овай мах милосш

Ваша не мимои^е.

Я се молим Вама, као высоком начелнику наше цркве, да би сше

изволели свешшенсшву нашем йрейоручиши, ово дЪло, цркве и нерода

нашег, како би свешшенешво После говорило обшшинама, да и оне за дЪло

знаю, и за себе га узму. Ер као шшо ми говорхху искусни мужеви, кои

ме и савешоваху да се Вама замолим, без йрейоруке Ваше и свешшенешва,

обшшине србске, оссбишо у граници,& неНе ни смеши дЪла овоха узеши,

ако би и хшеле.

]ош еданйуш найучшивие Вас молеНи и йрейоручуюНисе милосши

Ватой

осшаем

с найвеНим йошшованЬм

У Бечу 26-ог феб. 1862. Корнилие СшанковиН

РОМС 41.745

Текст писма )е написан на прво) и друго) страни харти)е Еел.

298 х 230 тт. Писмо )е оштеЬено. Ту^а рука )е писала текст писма

лепим, калиграфским словима. Корнели]'е )е дописао на кра)у писма:

С найвеЬим поштован-Ьм Корнелие СтанковиК. Н>егова слова су ситна
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и неу]"едначена. Писмо }е инвентарисано 20. IV 1961. без података

каКо ;е и када приспело у Матицу српску.

1 Писмо )е по сво) прилици упу&ено Самуилу МаширевиКу (1804—1870),

темишварском епископу, ко)и )е у то време администрирао у Патри)арши)и после

смрти 1осифа Ра^ачиКа (1861). За патрщарха ]е изабран 1864. — 2 Односи се на па-

три)'арха 1осифа Ра^ачиКа. У свом позиву на претплату на Лишурщу ]ована Зла-

шоусшог напоменуо )е да )'е више пута свирао на клавиру мелоди)е црквеног по)ан>а

пред патриархом Ра)ачиКем: ,,. . . за сада само спомшьсм с на)веЬом смернонгау

велико име мога найвеНег добротвора блаженог патри^аха 1осифа. Н>егов очински

благослов, нъегова милостива душа помогла )е те сам могао започети и довршити

дело ко)е ево готово у руке своме народу предаем" (1авор, 28. II 1863. стр. 6, 48). —

3 Пут у Русщ'у остала )е н>егова неостварена жел,а због болести и смрти. — * Бо

жественная служба, иже во святых ошца нашего ]ошта Злашоусшаго. У ноте написао,

за четири гласа и клавир удесио Корнелие СтанковиК. Своина композитерова. Прва

кньига. У Бечу 1862. ЬкЬоег. О. ^еве1ет у Бечу; (В. Р. Ъор^евиН, наведено дело,

стр. 128, бр. 488).

VII

Корнелще СтанковиК — Непознатоме

Беч, 28. ма)а 1863.

У Бечу 28-<м Мая 1863

Драги Господине!

УслЪд наше! договора шалЪм Вам од Сваког дЪла йо 121 кньига две,2

1. лиш. и 1 нар. йес.3 задржше за себе и Примите их у знак йриашельског

йошшованя, а од сваке кньше йо едан Екземйлар йокланям найми „Преод-

ници",4 уедно шалЬм едну Лишурию и 1 ву кньгу народних йесама „Преод-

ници".

Вас любезно йоздравляюНи Осшаем ваш одани

Корнилие СшанковиН

РОМС 3393

Текст писма )е написан на прво) страни табака од два листа вел.

225 х 143 шт. Писмо )е инвентарисано 1. VII 1958. год., у Матицу

српску )е доспело 1909. године са оставином А. Сандива.

1 10 исправлено у 12. — г Едну прецртано после две. — ' 1. лит. и 1 нар.

пес. уметнуто испред задржте. — Правословно црквено йоянЬ у ср5ско\ народа. У ноше

найисао за чешири гласа и клавир удесио Корнелие СшанковиН, Своина композитерова.

1лгпо8г. С. №е§е1ет у Бечу. Ово )е друга юьига ко)'а )е изашла у Бечу о Ускрсу

1863. — Србске народне йесме. Скуйио и у ноше за йеванЬ и клавир найисао Корнелие

СшанковиН. Прва кньига. У Бечу 1862. Цена 4 фор. У1еппе сЬег Силауе А1Ьгесп1

Еод1еиг. (В. Р. Ъор^евиК, наведено дело, стр. 130, 128, бр. 492 и 503). — 4 Ъаци и

студенти у Пешти основали су 1861. године омладинско литерарно друштво Преод-

ницу. На састанцима Друштва читали су се кн>ижевнн радови и неговала музичка

и позоришна уметност. Познати чланови су били Коста Руварац, тован 1овановиЬ

Зма), Лаза КостиЬ, Ъор1)е С. Бугарски и други пештански омладинци песници и

приповедачи. Друштво )е укинуто 1876. године.
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VIII

Корнели)е Станковик — Непознэтоме

Рожн>ава, 22. )ула 1863.

шр.лю!

У Рожнави1 10)22 Юнгя 1863

Любезны йрияшелю!

Данас Прими йисмо из Беог'рада од г. Николе Крсшика2 о новцима,

с шим налогом, да г. НашошевиНу* у Будим йошлЪм 1 и 2 кнъшу народных

Несома* но йочем я ниедну кнъшу од 2 свезкеь немам, шо вас усрдно молим

да I. НашошевиНу йошлЪше, или йредаше 1 , и 2 кнъшу народних йесама,

но у случаю6 око неби имали шо вас молим да ме известите, да могу

новце за другу кнъшу1 ». КрсшиНу нашраг йослаши. Брата Снаю, Сесгйру

с едном речу свхю ми усрдно Поздравите, свака добра в%м желеНи и любезно

вас йоздравляюНи осшаем

ваш друг

Корнилие СшанковиН

РОМС 3392

Текст )е написан на прво) страни табака вел. 230 х 145 тт. Писмо

)е инвентарисано 1 . VII 1958. године, добивено са остаьином А. СандиЬа.

1 Рожшава (Козепаи) бала у Словачко). — 8 Никола КрстиК (1821—1902),

историограф, правник и професор Ливд'а у Бсограду. — 3 Др Ъор^е НатошевиН

(1821—1887), лекар и педагог, свакако )едан од н>егових поштовалаца. — * Србске

народне йесме. Скуйио и у ноше за йеванЬ и клавир найисао Корнелие СшанковиН. Прва

кньига. У Бечу 1862. Цена 4 фор. — 8 Србске народне йесме. Скуйио и у ноше за йеванЬ

и клавир найисао Корнелие СшанковиН. Своииа композитерова. ЫЛовг. С. ^'еееЫп

у Бечу. На 5. страни сто)и: Србске народне йесме. Друга кньига. У Бечу о Ускрсу

1863. (В. Р. Ъор^евиЬ, наведено дело, стр. 130, бр. 503 и 504). — • У случаю написано

заседаю а затим одво)ено. — 7 за другу кньигу дописано на спол>но) маргини.

IX

Корнели^е СтанковиК — М. Бану

Беч, 2. октобра 1863.

М. ВаНп Кбпге1. Но/ Виск ипа" Мизгк—НагиНег гп ВегКп

Шел йеп 2-еп Оке. 1863

1п Ро1^е гкгез тоепкеп ЗскгегЬет чят 26\8 хоаг гск $о /гег 4 Не/1ке

МизгкаНеп (хегЫзске Кггскеп ипа' Уо1к$ЫеЛег) иги! гт ЗскгегЬеп Ъег/щепй

тгаеЫ РоЫ ап оНе ^еекпе Кип$1капаЧип% чюг текгегеп \Уоскеп ги зепДеп,

йоск йа гск Ы$ аи/ йеп кеийееп Тщ>е %ат кете Аптоп егкгек, $о гюег/еке

гск, оЬ Ьепапмег Ракег ггскпц гп ВегИп ащекоттеп 1п. 1ск егзиске йакег

&4 [•] /геипаЧгские Не ^еекпе КипнкапДЫпр. тгек йаюоп гп Кептпг$$ ги

$есгеп.
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1кге, гсегскеп Атхооп епще%еп$еЪепЗ. гегсЪпе Мй VО^гщ^^сИе^ НосН-

аскыпц

Кшег СотеИш Vоп ЗгапкаЫб

А&ге&. НоШ Ыаиопа!

<На омоту)

Неггп М. Вакп аЪгьщеЪеп т Лег Кот/;. Но/ ВисН — ипЛ МгшкаНеп

НагиНищ йе$ Неггп ТгаиСгиегп

ВегИн

РОМС 3391

Текст писма )'е написан на прво) страни табака вел. 223 х 140 тт.

На другом листу )е адреса. Писмо )е написано готицом на немачком.

ИнЕентарисано )е 1. VII 1958, а добивено )е 1909. са оставштином

А. СандиЬа. У преводу писмо гласи:

М. Бан, шрговац крал, дворске кгьижаре музикалща у Берлину.

Беч, 2. окш. 1863.

После вашсг цаьснсп йисма од 26. VIII био сем шако слободан да

у йрилогу йисма йошалем 4 свеске музикали/а срйске црквене и народне

йесме, йре неколико недела не цепену радтъу; меНушим, до данашпег дана

нисам добио баш никакое одювор и сумн>ао сам да /е назначени йакеш

исправно сшшао у Берлин. ]а молим При шом да ме йошшована клижара

о шоме обавесши йрщашелски.

(Учеку/уЬи Ваш цен>ени одювор осша/ем са одличним йошшованлм

Корнели/е фон СшанковиН

Адреса Хошел Национал

Гссйодину М. Бану наруке у крал, дворско] юьижари музикалща

Господина Траушва/на.

(Превод И. Веселинов)

Корнели]е СтанковиК — Непознатоме

Београд, 5. децембра 1863.

У Беохраду 2315 Н/Д. /Ш1

Драш мой Госйодине!

Прво буди вам хвала на доброши, ше ми МоЫе куйисше, но на мою

несреНу ево и данас не йримих нишйла.

За шо Вас лейо молим да зайишаше на аг'енцш,2 кои дан одоше,

да би могли чрез конзулаша (ТеодоровиН3 канцлер одмах Не ми учиниши)
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на неколико агенцгя као шшо е Мохач, Новисид и шд. йисмено обрашиши

се, ер могуНе да вальда дшсд лежу, а ево зима е на врашу Пак осшадох

я без МоЫе.

Шшо се мене шике я самь Вам сасвим задоволян, йрофесура а веН

и Плата известна е за кои дан обелоданиНе се, и знаНу кад Прелекцие* По

чиню, а осим тога имам лейе заслуге с часовима, а за кратко време отварам

школу йеваня за граЬане. Истина мною и врло мною биНе Посла но шша Ну.

ТодорсвиН5 и осшала браш\я Поздравляю Вас Примите усрдни йоздрав

од Ваше! искреног

друга

Корпела СшанковиКа

РОМС 6528

Писмо )е написано на тан>о) харти)и, на прво) и друго) страни

табака вел. 223 х 142 тт. Писмо ]е инвентарисано 17. III 1959. год.,

добивено на дар са рукописьом оставштином Иль]'е ОкругиНа Сри-

)едща 1927. године.

1 Корнели)е СтанковиЬ }е дошао у Београд 1863. год. за хороводу Београд-

ског певачког друштва. У пролеЬе 1864. се разболео и отишао на;пре у Рожнлву,

а затим се тешко болестан вратио у сво) родни град Будим, где )е умро 1865. год.

— 2 Паробродска пословница на реци (лат.) — 3 Непознато име чиновника у срп-

ском конзулату у Бечу. — * предавала (лат.) — в Стева ТодоровиН (1832—1926),

познат сликар и при)'ател> Корнелц]'ев.

1ьапка Уе^еИгкю

ЕХТКАСТ8 РКОМ КОКЫЕЩЕ ЗТАНКОУ1С'5 СОККЕЗРОЫОЕЫСЕ

8 и т т а г у

1п те Мапизспрг Вераггтет: оГ Маиса Згрзка теге аге е1е\еп

1е«егз Лот КогпеН]е 8гапкоу1б'з сопезропйепсе, оГ \уЫсЬ геп \уеге ргеуюп-

з!у ипкпочуп апс! аге Ьеге риЬНзЬеа Гог те Пт шпе. Опе 1е«ег 18 асЮгеззес!

го КогпеН)'е, те тез! Ье \угоге го Ыз ЬепеГасгогз, Рау!е ШшШ апс1 Ыз

\У1& 1е1епа (3 1еггегз) апс! го уапопз иппатес! регзопз (б 1е«егз) \уЬо гетат

ипкпо\И1, аз теге аге по асНгеззез оп те 1епегз апа те епуе1орез Ьауе

пог Ьееп ргезегуес!.

ТЬе 1епегз «теге >упиеп оуег а ГаЫу 1оп§ репос! оГ ите Ггот 1851

го 1863. Арап Ггот те опе 1еггег Ггот Ве1дга«1е, теге 13 опе Ггот Кояпауа

апа те гезг \уеге дупггеп апс! розгес! т УЧеппа теЬПе КогпеН)е чуаз зги-

аутд тизк теге.

ТЬе соггезропоепсе сап Ье йЫсЫ. т Г\то ассогсипд го зиЫесг —

таггег. ТЬе 1епегз туЫсЬ Ье \угоге го Ыз ЬепеГасгогз Ьауе тоге ш соттоп

\\йгп еасЬ отег: Ье дугпез аЬоиг Ытзе1Г, Ыз згишез оГ пишс т У1еппа.

ТЬеу аге гЬиз оГ ехсергюпа! хтроггапсе аз а1ск го ипоегзгапсЬпд
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Ы$ сЬагасгег гпй гЬе агсшпзгапсез т \уЫсЬ Ье Цуес! т Ушппа с!иппд

гЬе 18508. ТЬезе 1еггегз геуеа1 Ыз зшсеге аггасЬтет го апд гезресг г"ог

Рау1е РисШи ап<3 Ы8 тоГе 1е1епа.

ТЬе огЬег 1еггегз аге теге1у 15о1агес1 роггюпз о!" Ыз ехгегшуе соггез-

ропдепсе. ТЬеу аге о!" а ргас«са1 сЬагастег: гефюзгз ог шзггисгюпз г~ог

Ыз Ьоокз ю Ье зЬагес! от Ьетееп гЬе зиЪзспЬегз, езреааПу скгду ап<1

геасЬегз, ап<1 Ыз г~пеп<15.

А11 Ьиг опе ог" гЬе 1еггегз аге с1агес1. Оп гЬе Ьазхз оГ 1» сопгепгз, гЫз

1еггег, мгЫсЬ Ье «тоге го Ыз ЬепеНасгогз аЬоиг гЬе Ягзг ёауз о!" Ыз гипе

ав а згиёепг ш У1еппа, сап Ье <1агс<1 го 1850.

КогпеН)е'з 1апдиэ8е аш! оггЬо§гарЬу ш гЬезе 1еггегз 18 с1озе го гЬе

„ЗкуепозгрзЫ" и$а§е. ТЬеу аге ш ап оМ згу1е ог" Ьап^у/пгш^ апё т гЬе

оггЬоегарЬу сиггепг ЬеГоге Уик КагасШс'з гег"огт, ап<1 сопгат СЬигсЬ

81ауошс УосаЬшагу.





ПЕТАР БИНГУЛАЦ (Београд)

КОРНЕЛЩЕ СТАНКОВИЪ И ПРОБЛЕМИ ЗАПИСЫВАЛА

ЦРКВЕНИХ МЕЛОДЩА

Труба злашоыаснсуа йоказалуа ]еси, злашо-

глаголиве Злашоусше, зла(йод]е]сшву^а сердца

в]ерних злашошрудними твоими учении.

[Из стихире св. 1овану Златоустом]

Велика, огромна, смела и одважна активност одушевл>еног мла-

диЬа Корнели)а СтанковиКа (прве две Литурпце гшсао )е у двадесето)

и двадесет прво) години) на изгра^ивавьу првих темел>а српске умет-

ничке музике и на одрег)иван>у смерница за н>еь будучи разво), актив

ност тако разноврсна и тако богата резултатима, а тако брзо прекинута,

почела )е радом на црквено) музици. И та аена страна, записиванье

напева црКБене народне музике и хармонизованье духовне музике ■—

што |е ишло за^едно, и прелазило )едноудруго — на]'обухватни)а )е,

на)обимни)а и, мислим, на)знача)ки)а, али )е остала досад и на)'ман>е

позната, на)ман>е испитивана, и на)ман»е испитана. То се односи наро

чито на аегову заоставштину, на седамнаест укоричених свезака аегових

хорских рукописа, записа црквених мелодика сложених за четворо-

гласни мешовити хор1 (не говоре!ш о )Ош седам свежьева )'едногласних

записа, клавирских обрада и недовршених скипа); ту се налазе записи

црквених песама сви> гласова и свих начина по)ан>а (од шройарског

и аншифонског, често званог „на сшиховпе" , преко само1ласно1 до ве

лико?), скоро свих веКих празника и обреда, дакле, све песме Окшоиха

1 Народне мелодике, црквене и световне, обично се бележе у )едном гласу.

Далеко на)веЬи бро) црквених песама пева)'у свештеници и стручки пощн у пев-

ницама. Само маки бро) песама ман>ег обима, чешке певаних и познати)их празничких

и недел>них, пева у црквама обично мшьи деч)и хор, )едногласно, а у веКим градовима,

где их има, и прави хорови одраслих, у четири гласа. Корнели)а, ко)и )'с одмах почео

да црквене напеве хармонизу)е, некц су почели наговарати да мелоди)е црквене

само бележи )едногласно, без хармонизоваша. Али он )е овако одговарао: ,,Нека

вели, ко како хоЬе, да )е у мени су)ете вештачке што |а неНу да попустим, али ;а

не могу толико себе заборавити и сво)у вештину саспим забаталити, до ко)е сам то-

ликим трудом дошао." И од хармонизовака ни)е одустао ни у великим тешкоКама

ко)е му )е задавав VI самогласни глас. Коста Мано^ловиЬ, Корнелще СшанкоеиН,

Просветни гласник, бр. б—7 за )уни — ]ули, Београд, 1942, стр. 20.
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(Осмогласника), песме веКих празника из дванаест месечних Минера,

као и песме из Триода и Пеншикосшара. Од тога свега, што )е више-

-мавъе спремно, или било спремано за штампу (и ю )е веома занимл>ива

тема за истраживан>е) штампана су 1922. године само Блажена, део

Лишурще из Окшоиха.

Ту заоставштину, ко]'а се )Ош од 1881. године налаэи у Архиву

Српске академи]е наука и уметности, видели су неколики наши струч-

ньаци, гледали )е и прегледали, неки су понешто и бележили. О самим

записима било )е ман>е говора, и то на)више о могуЬности па чак и по

треби да се штампа^у. ГовореЬи о том послу бележеша црквених мелоди)а

код нас, Петар КошовиЬ )'е Корнели)у — ко)'и се, наравно, не може

обипи — дао прилично скромну и сигну улогу: он )е — пише КоаовиЬ

— ,,упро прстом у правац" и „показао нову гра^у".2 Стеван Мокравъац

)'е о Корнели]евом делу писао друкчи^е, )ер га ]е он пажллшо студирао

и добро познавао. Сво) реферат, ко)И ]'е писао 1907. године, по задатку

доби)еном од Академи;е наука, о СтанковиЬевим рукописима, пошто

)е одлучно тражио да се рукописи штампа)у онако како их )е Корнели)е

написао, завршава овим крупним, сигурно не насумице набаченим

речима: „... али зато сваки кощ се бави нашом црквеном музиком,

мора врло често да завири у Корнели)ева дела да потражи и на^е са-

вет".3 Бита човек код кога се и после скоро пола века тражи и налази

савет — а то код Мокран>ца ни)е само тражена фраза, него израз за-

хвалности ■— сасвим )е нешто друго но бити она) ко]'и )е само „упро

прстом у правац".

Али — осим код Косте Мано)ловиЬа — веома )е мало писано

о тако реКи унутарао), стручноь страни, о вредности и о поузданости

ових записа. Мано^лоьиК )е о томе писао у три маха. Први пут 1923.

године, после описиван>а )едне ванредно занимл>иве сцене у Ср. Кар

ловцима (како )е млади 24-годшшьи Корнели)е, пред Патриархом и

архимандритима забележио )едну сложену црквену песму ко^у му )"е

)едан архимандрит отпевао, и н>у тачно поновио) и после краМег, веома

похвалног прегледа Корнели)еве активности доцшф у Срби)и, Мано)-

ловиЬ овако пише : ,ДСултурни знача) Корнели)сва рада )е у томе, што

)е забележио, тачно или не, то )е друго питшье, црквене мелодике пра

2 Другу реченицу, ко)'а почиае мршавим похвалама Корнели)у да би заюьучили

у ефектном пунозвучном завршетку с на)веЬим похвалама Мокран>цу, вреди пи-

тирати у целини. Она гласи: „И поред тога што )е и у овом простору Корнелвде

СтанковиК веЬ упро прстом у правац и збиран>ем необично интевзивяим показао

нову гра^у и н»ену неиздво)иву вредност у нашем културном кругу, Мокранлц

)'е први српски музичар ко)и, зналачки, стручно потпуно припремл>ен, улази у про-

учаваше и утврЬиваае дубоких извора наше духовые снаге, што су скривали та)

'нови', мада вековним континуитетом одржан и условлен потенциал у стваралачко)

духовности српског народа." П. Ко&овиЬ, Мшка сНгппа, у : ОШди о музици, Београд,

1965, стр. 172.

8 Уйор. О. МладеновиЬ, УчешНе Сшевана Мокрагьца у раду СКА, у: Зборкик

радом о Сшевану Мокра/ъцу, САНУ, Београд, 1971, стр. 199 и Годиппьак СКА XX,

Београд, 1907, стр. 63—64.
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вославне цркве..."4 Други пут, у сво)'о) опширнтф) биографии Кор-

нелще СшанковиН године 1942. Мано)ловиН, углавном, понавл.а рашце

речено, са нешто дужим описом сцене из Карловаца, али без цитиране

сумн>е у тачност бележевьа. А године 1935, у свои предговору за Мо-

кра&чеву квъигу Ойшше йсд'сиъе, Ко^у )'е он редиговао и богато допунио,

и у кор) )е штампао многе примере из Корнели|евих записа, пише

сасвим друкчи)е: „Ни)'е могуКе да Корнели)е СтанковиК, ко)и )е први

почео да бележи наше црквене и световне мелодике, ни)'е могао и умео

да забележи ТАЧНО МЕЛОДЩЕ црквених песама." Па ипак, иако

истиче великим словима ове две речи ТАЧНО МЕЛОДЩЕ, он додаче

|едно „Али". „Али ту )е чшьеница да су извесне мелодике од Кор-

нели)а друго^ачи^е забележене него код доцни)их записивача...", као

да варианте у народном певан>у, у фолклору, нису нормална по]'ава

чак и ме^у песмама бележеним истога дана у истом месту, а како ли

тек онда кад се измену бележеаа Корнели^евих и оних код доцни)ИХ

записивача могу наЬи толики временски размаци од двадесет-тридесет

и педесет година, и просторне удатьености ко)е прелазе стотине кило-

метара. Ону поменуту сигурност ■— у ТАЧНЕ МЕЛОДЩЕ — Ма-

но)ловиЬ изриче рш )едном, али с ^едном допуном, ко]а )е опет ...

резерва. Он каже: „Иако би се Корнели)у могло замерити ппошта

у вези са хармонским комбинаци)ама не може да му се оспорава спо-

собност да мелоди)'у тачно забележи."

Мано^ловиН помшье и поставша Корнели]'у следеЬе шри при-

медбе, или замерке. Прво, што )'е поделио у тактове сво]е записе (а

они су сложени за мешовити хор); друго, што су код н>ега неке песме

у молу, а код доцни)их записивача оне су у дуру; треЬе, не одобрава

„штошта" у VI гласу. Ова) рад )е, овде сада, ограничен на треНу за-

мерку, ону о VI гласу, или, прецизно формулисано: о Корнешфвим

хармонизаци]ама песама VI самогласног гласа.

Замерке Мано)ловиКеве у поменутим аеговим радовима — ко)'и

има^у сасвим друге цильеве, а н>их одлично постижу — уопштене су

и недоволло одре^ене. Осим оног рани)е цитираног „шшошша" у

хармонским комбинаци)ама он каже да )е у VI гласу (треба додати:

* Овако гласи Мано)ловиКев опис сцене ,,... Г. Стева ТодоровиЬ, академски

сликар, ко)и )е био присутан када )е Корнели)е 1855. године дошао у Карловце да

бележи песме, причао нам )е ово. У велико) сали Корнели)е ]е из)авио Патрщарху

Ра)ачиЬу и архимандритима сво)у жел.у да забележи српско православно црквено

по)ан>е. Патри)арх )е запитао архимандрите шта они о томе мисле, нашто су они

одговорили да не веру)у да се све што се пева може и записати. Корнелще онда

извуче на зиду лини)ски систем, и )едан архимандрит отпева онда )'сдну песму ко)у

Корнели)е забележи. Затим Корнели)е исту песму отпева како )у )*е записао, и сви

су се сложили да )е песма тачно записана." Овом опису Мано;ловиК додаче сво)

одушевл»ени коментар: „То ;е био први успех модерног музичког схватанл, у ко)и

поборници неума и учен>а на памет нису веровали." Доцни^е, у биографией Корнеюце

СшанковиН, Мано)ловиК )е опис ове сцене допунио: да )е певач био архимандрит

Никанор Гру)иН, доцни]е епископ пакрачки, и да )'е песма за бележеье била не неки

мали, познати тропар, него )едан диван пример из Великог по; аил, Велико Глас

Гоейоден. Упор., Коста Мано)ловиК, Сйоменица Сшевану Сил. Мокра/ъцу, Београд,

1923, стр. 166, 167.
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самогласном) чак и тоналигет „конфузан", и то илустру)е пошш>ан>ем

неколико „наглих" хармонских прелаза, од ко)их цитира |едан: из

Г-то1а у с!-то1. Дал>е од тога Мано^ловиК ни)е ишао, па и ни)е истра-

живао како и зашшо )с до тога дошло.

Довольно )е овде поменути да се, супротно овом гледишту о нео-

бичним и замршеним хармонским комбинаци)ама, понекад )авл>а)у ми-

1шьен>а — ко^а се више чу]у но чишщу — да су хармони^е упрошЬене,

незанимллве или „школске", у не на)бол>ем смислу те речи. Нетач-

ност, и неправедност оваквих мишл>ен>а лако би доказала )сдна студила

о укупном Корнели)'евом делу. А и то )'е )едан снажан доказ неопходне

потребе да се што пре штампа^у тих 17 свезака, или 1440 страна ситно

писаних нота, ко)е }ош увек, од 1881. године, чека>у да буду об)аьл>ене.

Али, сигурно, биле аегове хармошце )едноставне, или сложене

(а не упрошНене или замршене), оне нису случа)не, ни на брзину став-

л>ене. Корнели)'е, како се ложе — и мора —■ заюьучити из темелле и

пажльиве студите вьегових партитура, одушевл>ени млади Србин из

Будима, ништа ни)е узимао олако у овом свом племенитом, родол>у-

бивом послу, и у сваку ствар, па и у хармони)у, можда на)више у хар-

мони)у, улагао )'е сву сво^у снагу, све сво|е знанье.5 О хармонищ он

више пута говори. Тако на пример: „Старао сам се да у хармонищ

све оно кажем што народ казусе у своме сложном певан>у. А то сам

морао чинити, )ер сам имао прилику тако чути у своме народу." Волео

)е, и тражио )е, дакле, не само ^едног певача, него за)едничко, „сложно"

певавъе. Ево и други пример: „Тако мелоди)И дадох ону хармони)>,

ко^а одговара како духу мелоди)"е тако и осеЬаау нашег народа."

Он )е, дакле, желео, трудно се да буде природан, да на!)е праву,

на)бол>у хармони]'у. А ако )е дошло до замршени)их и заиста некад

веома сложених поступака, за то су морали посто)'ати неки од особених

важних узрока ко)'и су га, не случа)но, или непажн>ом, него логички,

с оправдании разлогом, довели до тога. Ни)е сама хармони)а по себи

та) узрок, или камера, ни полазна тачка: хармощф )'е само последила

нечег другог што га ]е — изнена^еног и зачу^еног (то Ье се видети

доцни)е) — водило у то сложено и необично.

ТаКо узрок ии]е хармощф, него интервали (интервали у мелодищ,

наравно мало необични). Кад )е овде наведена реч интервали, неопходно

)е да се, ма у на)краЬим потезима сагледа питавъе интервала у грчком

црквеном певаау, директном наследнику визанпцеког певан>а, )ер )е

VI глас, од свих наших гласова, остао на)ближи византи)ском певан>у.

ОсеЬа^уЬи тешкоЬе у византи)ско) црквено) музици, )ер мало ко ]е

умео да разуме све многоброще неуме, одличан зналац византи)ске

музике Хрисант, почетком XIX века, сводим делима: Увод у шеорщ'у

и йраксу црквене музике (Париз, 1821) и Велика шеорща музике (Трет,

5 У изгоним свескама треба с великом пажтьом, уз саме партитуре, пратити

ьегове забелешке ко>е, по сво)0) разноврсности и занимливости, заслужу)у засебну

студи^у. То )'е, тако реки, н>егов дневник у ко)и он упису)е белешке (некад и шифром

— што Не остати вечна та)на) о свом раду, уз важшпе догаВДе дана и драга сеКааа.

Али с каквим )е осеЬан>ем стваралачке радости бележио за н>ега свечани моменат,

кад )е завршавао нажннш део или одсек свог дела ,,с Бож;ом помоКи".
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1832), извршио је реформу у византијској црквеној музици.6 Он је

октаву, вероватно подешавајући своју теорију према тада постојећем

стању, поделио на 68 „градуса". У западном темперираном систему

октава је подељена на 12 једнаких полустепена, и према томе Хрисая-

това лествица са 68 градуса за нас је веома сложена. Поготову кад се

уважи какви све могу да буду интервали по величини. Они иду од

3, 5, 7 и 9 градуса, па расту дал>е до 1 1, 12, 13 и чак 18 градуса. У нашем

систему то би значило да би ови интервали, којих има осам различит их,

ишли отприлике од 1/4 степена чудним редом све до два цела степена.7

Западни музиколози који су испитивали византијско и грчко

црквено певање питали су се како то изгледа у пракси с оваквим ин-

тервалима, и какву практичну примену може да има овако заплетена

теорија. Желели су да утврде: да ли певач уме при певању да тачно

изведе ове тако чудновате интервале (вьих осам, од 2 до 18 градуса),

и да ли слушалац може да их разликује. Био је извршен и један озбил>ан

научни опит, под контролом професора физике, са употребом соно

метра.8 Али, као што се доста често код опита дешава, резултати и

овог опита нису били једнозначни, ни јасни. Али видело се да овакви,

мали и велики интервали, у извесној мери постоје, али — што је важно

за нас овде! — певач их пева апроксимативно. Или, друкчије речено,

он се држи и нехотице природне лествице. А то одступање од необичне

теорије и прилажење природном певању, далеко се више морало де-

шавати код нас, где су народна песма и народно црквено певање, које

је било предавало усмено, без неума, без нота, од учител>а ђаку, имали

тако снажан, сталан утицај на црквене песме, да неки гласови данас

звуче као народне песме.9

Како изгледа у том погледу наш VI глас? Или, тачније: прей

одсек самогласног VI гласа? И то, прво, у погледу саме мелодије; и

друго, у погледу Корнелијеве хармонизације стихира VI гласа? Мо-

крањац, у свом Осмогласнику (прво издање 1908. године) записао је

у првом, најзначајнијем одсеку VI гласа, на два места интервале пре-

комерне секунде наниже (а између њих налази се, наравно, тај исти

интервал навише). Одсек се завршава на два начина: на доњој квинти

од почетног тона, од с на &; или са самим почетним тоном с—с. Тешко

• Хрисант (1770—1846) је због својих реформних учења (он је чак, по за

падном узору, увео и неки солмизациони систем: па, ву, Га, ди ке, зо, ни од й-с1 (био

прогнан у Мадит (село у области Галипољског полуострва). Тамо је по свом систему

и далэе проучавао, и постигао, како он кажс, да су његови ученици у десет месеци

научили оно за што им је било раиије потребно десет година.

7 Детаљније о Хрисантовој реформи, нарочито о лествицама упор., П. Бин-

гулац, О проблемима тоналних основа у црквеном певању балканских народа, Рад XIV

конгреса Савеза фолклориста Југославије у Призрену 1967, Београд, 1974, стр.

557—564.

8 О Хрисантовој реформи као и о резултатима научног опита упор., Оиаую

"ПЪу, Ьа Мшка Ыгамхпа. Теогга е Иогга сШ1а типса Ыгатта, МНапо, 1938.

9 Добри су примери мелодија за тропаре и за блажена IV гласа. О сличности

тропара I гласа видети П. Бинтулац, нап. 7.
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)е, као уопште у пракси по)Шьа, поставити сигурна правила: кал треба

певати горнчи а кад довьи завршетак.10

Мокрааац показухе оба завршетка. Прота 1ован Живковив, про-

фесор по^авъа Богослови^е у Сремским Карлоьцима, у свои Нотном

зборнику, тако!)е из 1908. године, у истом првом одсеку има први пут

обични)у велику секунду (с»5-Л), али други пут има тако^е прекомерву

секунду (а$-Ь), тако да се, тим горньим завршетком, враКа одмах на

исти тон ко)им )е и почео {А-(Г).

Корнели)е (нотни пример 3) — не заборавити Мано'ловиКеве

речи о тачном бележенчу — ни^е чуо уопште прекомерни интервал,

и на оба места има велике секунде (в-/), тако да ова) одсек каденцира,

донлм завршетком на тону е што )е за полустепен више од интервала

чисте кварте, како )'е било у Монравъчевом примеру (дакле а$-е, место

аз-е$), а зато завршава и целу песму, наместо истим почетним тоном

а$, новим тоником и.

На том )е месту предавач, пре но што настави са )ош струч!Ш]им

излагавъима о особинама Корнели)еве хармони)е самогласног VI гласа,

желепи да слушаоци доби)у праву живу слику овог величанственог

примера црквеног по)ан>а, въегов свечани ма^естетични почетак, пате

тику другог и трейег одсека, ведрину четвртог и, коначно, смиренье

последнчег, замолио )едног искусног и одличног поща, учителя Свето-

зара Милуровипа, ко]*и лева у певници црквене песме преко педесет

година, а ко)'и )е по)ан>е учио код изванредног, веома познатог зналца

црквеног по)ан>а Ненада Барачког у Сомбору, у Учител>ско) школи,

„Препарандщи", да отпева песму Господи ноззвахъ — с довъим за

вршетком првог одсека — и припев Слава и нын* — ко)и има, у

два сво)а дела, оба завршетка. Слушаоци, ко)и су топло захвалили

по)'цу Милуровипу на теговом усрдном по)ан>у, нису чули )асно преко-

мерне секунде, ни у првом, ни у другом примеру.

На питанье — ванредно занимл>иво — како се хармонизу)*у досада

у пракси ови случа;еви с прекомерним секундама, овде Ке бити указано

само на пример проте .1ована ЖивковиЬа. Примера нема код Мокравъца

ни у н>егово) славно) хорско) композиции СЭ какш Беззаконное со-

нлшцш, )едино) композицией VI самогласног гласа у ньегово) кнчизи

Духовна музыка (Просвета 1964), )ер ово) композицией овде не «фет-

ходи (хорски) припев Слава н нын'к, у коме се налазе, како знамо,

щ>.комерне секунде, иако испред исте те стихире Мокранъац у свом

]едно%ласном запису у свом Сшраном щенщу ставл>а та) припев. У исто)

гаьизи духовних хорских композищф налази се и )едьа стихира V

гласа, таког)е славна, Тввв и>д*кюфагоеА, ко)а се пева у цркви истог

дана, на Велики петак, али она има такав сво) (хорски) припев.

Искусни по)ац 7ован Живковин, дугогодишньи наставник по)'ан>а

у Сремским Карловцима, ко)и ни)"е имао стручно музичко образование,

има у стихири Царю навесный чудна решен>а. У пасусу где се налази

10 То зависи од традищце у пракси. У пракси по)'ачко), и ире.ма записива-

чима, могло би се само ово реЬи: текст самих сшихира има веКином довьи завршетак;

а текстовн йрийева великом веЬином, али не увек, гораи.
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велика секунда (см-А) )еоноставно прелази из &-то1а у Н-то1 (</:1, </:У,

А:1, Ь:У, А:1); али на месту где )е прекомерна секунда он да^е чудну,

необичну везу : А :У5—# : I3, (где агз првог акорда поставе Ъ другог акорда),

да би се затим врахио, скоком наьише, на тонику. Све остало )е ре-

шавано сасвим упрошКено, без сумвье према уобича)ено) пракси импро-

визоване пратн>е народа у цркви.

Али Корнели)а )'е н>егова, на изглед мирна и природна мелодика

без прекомерних интервала, довела до неочекиваних заплета. ]ер ме

лоди)а полазеЬи, у сопрану, од тона аз, као терце хармони}е /:1, долази

убрзо, на кра)у тог I одсека, на тон е, као квинте у акорду <1'М. Код

Мокравьца и ЖивковиЬа мелодика би текла (с каденцом нижом) од

аз на е$. То )е она модулаци)а /-то1 у й-то1 ко^О) се Мэно)ловиЬ чудио,

али она се врши овде мирно, без веКег потреса. Из й-то1а у наставку

одсека иде се лако на молску доминанту а-то1, што )'е нова тоника,

ко^ом песма и завршава. Ни)е )асно зашто Корнели)е ни)е схватио со-

прански тон на почетку, као основни тон, него као терцу, као што чине

и Мокравьац и ЖивковиЬ. Неке ствари би биле (као што Не се видети)

)'едноставни)е, али можда му се модулаци)'а у шом случа|у из аз-то1а

у дгтоХ, чинила веома удалена. То и )есте на)'удал^ни)а могуКа моду-

лаци)а, у интервалу тритона, шеста квинта, и шеста кварта, док )'е

модулащф из /-то1а у й-тс1 само модулащф у треЬу квинту.

Остали одсеци, ко)и су експресивно веома занимл>иви, веома су

мирни у хармонском погледу: од другог одсека дал>е држе се главног

тоналитета, са скретавьем у четвртом одсеку. Да нще тог резултата,

да |"е нова тоника виша за пола стелена, не би уопште било проблема

у хармонищ. А свакако овде нема онакве чудне везе као што )е нагли

ЖивьовиЬев повратак у основни тоналитет (веза А:У5 — #:13)-

Хармошф (нотни пример 3) песме Госйоди воззвах теку овако:

одсек I модулира без тешкопа из /:13 на Л.У5, а допунски одсек само

)е потврда те каденце; други одсек води на нову тонику, а-то1, а треЬи,

тако^е веома експресиван, оста^е на тоници; четврти одсек код Кор-

нели)а прелази и чак каденцира на доминанти дурско;', Е-йиги. (У

томе се разлику^е од Мокран>ца, ко)и оста^е у основном тоналитету,

али да)е дурски акорд.) Финални, завршни одсек завршава Корнели)'е

на тоници, некад дурско), некад изненада молско): и то зависи од то

налитета идуЬе стихире.

И ту наста^е сада други, можда )ош много тежи проблем; после

проблема хармонизованм мелодще по)единих стихира долази проблем

низанм идуНих сшихира. ]ер свака нова стихира пен>е се за пола спепена,

па и више (како Ье се видети у примеру IV;, )ер у дужим песмама, где

се одсеци редом понав;ьа)у, сваки I одсек, како )е показано рашпе,

води за полустепен више. А то би на вечервьу, за Госйоди воззвах и Да

иейравишд'а и рш седам стихова са прицевима, над би се хтело — и

могло — нормално наставити с певаьем, чинило чешрнаесш повишен>а,

дакле седам целих тонова. Интервал )едне велике ноне. Решенье да

диригент после сваке отпеване песме поново „да)е хору глас", очито

)е веома незгодно. И Корнели)е )е, без сумвье после дугог тражевьа,

нашао начин да то уреди : подешава)уКи завршетак претходне и почетак
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идуКе стихире. Можда )е ту и )едан од главних разлога што се одлучио

за терции положа) почетног акорда. Али ова одлука )асно показухе

на какав )е хор Корнелще мислио пишуЬи сво)е композици^е, )ер само

извежбан и способан хор може да сам сигурно пре^е из завршног акорда

претходне песме у почетни акорд идуЬе песме.

Нотни пример 4 да)е преглед Корнели)евих хармонских решеаа

у везиван>у по)единих стихира, као и каденце глаьних одсска унутар

стихира.

Слова над лини]ом означу)у тонове ко)е има содран на почетку

и на кра)у стихира, као и на кра)у оних одсека где )'е постигнута нова

(повишена) тоника. Ознаке испод лини)е не приказу)у потлуни ток

хармони)а, него само важни^е акорде да се схвате каденце на кра^у

одсека.

Прва песма почшьс у сопрану тоном аз, терцом акорда /-то1а,

1ьен први одсек каденцира доминантним акордом й-то1а, а затим

модулира у а-то1, нову тонику, ко)ом, после скретаьа у четвртом од-

секу, и завршава. Али завршни акорд ни)е молски, него дурски; очито

зато што )е хору лакше да из завршног А-йига пре^е у /13-то1 ко)им

почиае следеЬа песма (где )е а терца акорда).

Друга песма, почшьуКи /гз-то1от, каденцира на доминанти Аи-

[ез)-то1а, одакле прелази на нову тонику, Ъ-то1. Ова) пут )е завршетак

молски, ради лакшег преласка у /-то1, почетни акорд идуЬе песме.

ТреЬа песма, баш као прва песма, почшье у сопрану тоном аз;

она ^е, дакле, за цео степен нижа од завршног тона Ъ друге песме. Тече

слично као прва песма; завршава, као и она, акордом А- Лига.

У четврто) песми ствари су сложение, )ер у н>о) долази први

одсек у два маха, тако да Не цовишен>е бити од два полустелена. Први

део ове песме, од тона аз до тона а у сопрану, и у хармони)и од ]\з-то\а

до Ь-то1а, )еднак )е с током приказании у друго) песми. У наставку

)е потребно довести %-то1, и то преко В-Аига (увек због терце молског

акорда у сопрану), а онда веЬ утвр^еним путем наставити до тона Н

у сопрану, и до нове тонике, Н-то1а. Завршни акорд )е Н-Аиг.

У пето) песми Корнели)е )е имао, изгледа, )ош више тешкоЬа:

претходна песма )е имала веЬ тон А на завршетку, а у ово) налазе се

тако^е две обавезе за успон, у два маха први одсеци. Композитор )е

зато одлучио да почне од тона # У сопрану. Прва хармошн'а ]'е О-Аиг,

а затим одмах прелази — као и досада — у паралелни мол, е-то1, и

онда )е веК познатим начинпма стигао, преко С1$:У у ^гз(аз):1. Да би

дал>е могао наставити, морао ]'е преКи у Аз-Лиг и затим /-пи>1, одакле

)е, као у прво) и треКо) песми, дошао до новог тоналтета а-то1а, и

завршног акорда А-Аига. И на кра)'у свих тешкоЬа ове пете песме,

стихире Тебе Госйоди сушчаго композитор )е забележио ове две речи:

заисша шешко.

Шеста песма одговара друго) песми: сопран од аз на Ь, хармони)а

од /гз-то1а у Ъ-то1.

На исти такав начин одговара седмо; песми прва и треЬа.
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И осма песма )е кратка. ИдуЬи у сопрану од а до Ъ, она одтовара

лруго) песми; разлика )е само у завршном акорду ко)и )е уместо Ь-то1а

В-йиг, наравно ради бол>е везе с идуКом стихиром.

Последил, девета, стихира, дугачка, а са двоструким припевом

Слала и ншье, са четири повише&а, донела )е композитору опет те-

шкоЬе. Он се одлучио да цочне, као у пето) песми, с тоналитетом О-йига,

и тоном # у сопрану, али пошто припев Слава Оцу и Сину почшье квинтом

ко^а се креКе на тонику, то )е први акорд ОМ, са тоновима: 4, е, /и

на том акорду. Далье тече, као у пето) песми: и део од тона # до а$, у

хармони)И од (3:1, е:1 до а$:1, и део од тона а$ до тона а, с хармони)ом

од ал: I до а: I. Хармони)а од а:1 у смеру ка 6:1, мора, наравно, да прет-

ходно про^е кроз А:1, и /и:1, а онда се наставл>а као у песми друго).

Последил део, у мелодики тон Ь до тона Л, мора у хармони)и да, као

у завршетку четьрте песме, преко В : I и # : I до1)е до к-то1а, и Я-с\иг8ко§

завршетка. Иако )е ова стихира и на)дужа и на^сложешф, Корнели)е,

са сводим веЬ стечении искуством, ни)е поновио сво) уздах из стихире

Тебе Госйоди сушчаю.

Ове тако сложене стручноаи, из поштоваша према Корнели)у

и аеговом труду, нису смеле да се прескоче, преЬуте, сакри)у. 1ер,

ма колико то било компликовано ономе ко]'и то износи, и оном ко)и

то чита, или слуша, то )е ипак било много теже Корнели)у тамо где

се стихирама поноальено )авл>а)у ти критични први одсеци VI само-

гласног гласа, као у стихири Тебе Госйоди сушчаю када он завршава

с уздахом: заиста тешко!

Ова) )е рад имао задатак доказати да Корнешцеве хармотф нису

ни конфузне, ни олако ставльене, без бриге и без труда, него да потичу

из одре^ених премиса, према гьеювим записима мелоди)а. Ни^е потребно

доказивати, ни позивати се на сцену из Сремских Карловаца кад )е

Корнели)е први пут почео писати нотне знаке према певан>у архимаг-

дрита, да )е вредни 1)ак одличног педагога Сехтера у Бечу, Корнели^'е

СтанковиЬ, пи)аниста, композитор и диригент, умео да чу)е и да бележи

мелодике. А он )е слушао не медном, него много пута стихире VI само-

гласног гласа, и забележио их )е, не )едну, него много. У народу оне

су се сигурно тако и певале, како )е он бележио. Уосталом, и данас

се често дешава да старики по)ци да)у мла^им ова} практични савет,

и ову другарску поуку: кад пева)у, на вечершу, цео низ стихира VI

самогласног гласа, треба да почну нижим гласом, )ер Ье се иначе у току

тог дужег наизменичног певавьа десне и леве певнице, попети сувише

високо.

Постоде )ош и други проблеми код записиван>а или хармонизован>а

црквених мелоди)а Корнели)евих о копима не требати да се тако^е го

вори, као што су остале замерке Корнели)евим записима српског на-

родног црквеног певан>а и досад непримеЬен Корнели)ев, доцни)е

прона^ен начин да избегне тешкоЬе у хармонизоваау VI самогласног

гласа на оним критичним местима првог одсека тога гласа ко)а воде

или на примаше интервала прекомерне секунде, или доводе до сложених
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хармошф и многих модулащф. Ова) )е рад желео да се изношен>ем

неких важних а мало познатих, или потпуно непознатих момената Кор-

нели)евог рада придружи изразима поштовавьа и захвалности ко)е )е

тако сложно донео Научни скуп САНУ, младом одушевгьенику са

перифери]е Српства за н>егово дивовско дело. |ер он, кад )е почшьао

сво) рад, 1Ш)е се нашао на неко) раскрсници неколиких, ипак веЬ ухо-

даних, путева измену ко]их )е требало да учини судбоносан правилан

избор : не, н>ему )е било )ош теже, кад )'е осетио да )е на правом беспуЬу,

где путева )ош нема, где )е он први, без традици)а, без савета неког

свог искусни)ег претходника, а са задатком да их тражи. И одушевллно,

одлучно, храбро, та) )е младиК тражио, и преко свих препрека, некад

с тешким уздахом: заисша шешко, ишао дал>е. И нашао )е пут, добар

сигуран пут, ко)им )'е српска музика од тада сигурно ишла — и дал>е иде.

Шематски преглед Коряели)'евих хармонских решенл у везиваьу по)едиких стихира,

као и каденце главних одсека стихира.

аз а

,,!,:1 — Л :\ I й:\ I л :1 I Е:1 I А :1 И

2." Ь—

Яз. : I — сНз (ее) : V / еа : V / Ь : I / Ъ : I / Р : I / Ъ : I //

ад а

Г:1 А:1 //

4." ^

Яа :1 — а1а(ез) :У Ь:1 / В :1 — 8=1— е :У /Ь:1 /

Ь

Н:1

5 к ад

' О : I — е : I — С1» : V / в" (ая) : I ад : I / ад : I — и : V — Аз : I —

а

Г : I — а : V /а:1 / аТТ

«.« ь_

П> : I Ь:1

ад а_

Г:1 А:1

8.в- Ь.

Пз : I В:1

(а,е,Яз)8 м

' (О : V) О : I — е : I — С1з : V / 8>з (м) : I аз : I / аз : I — Аз : V —



Корнели)е СтанковиЬ и проблеми заггисиванл црквених мелодика 115

Ав : I — Г : I — <1:У/а:1/а:1 — а : V — А:1 — Я» : I —

Ь

«118 (е»):У Ь:У В:1 /В:1 — 8 = 1 — е:У/К:1

Ь

- Н : I //

Ресаг Втрйас

кокмеще ЗТАККОУ1Й а>д> тне рковьемз ор тоитшс осжы

СН1ЖСН СНАЫТ

8 и тт а гу

ТЬе тоз* ехгегшуе рап оГ те уоип§ КотеН^е Згапкоу&'з Ьо1<1

ап<1 ипропат дуогк теал ш гЬе агеа ог" сЬигсЬ тизк. ТЫз 18 (1етопз1гагес1

Ьу Ыз мгппеп уегзюпз оГ те \уЬо1е сус1е оГ рориЫ сЬигсЬ сЬапг — Гог

гтхес! сЬои — туЫсЬ ПИ 17 Ьоипс! погеЬоокз. №Ы1е рпизод Лет (Гог

Лек ассише гергезетайоп о!" те те1осиез) Козш МапоДоуй Ьаз гоипс!

Гаик тот те Ьагтотгапоп оС те те1ос!у оГ те 6т Моёе (Ье зак! таг

те гапаНгу 18 „сопГизес!", те Ьагтотс гхапзкюпз аЬгирг). Ночгеуег,

Когпефе'з Ьагтогиез аге пекЬег оуегзипрНПед, пог сопГшеё. И те 1гап-

зшопз аге т зоте р1асе* сотрНсагей, еуеп уегу сотрНсагес!, *Ыз ге»и1г8

Ггот вотетт^ чуЫсЬ тою щ аста1 !ас1 ипизиа1 апс! зшгШпд еуеп 1ог

Ыт. №Ьа* 18 т яиезйоп аге сепат ипегуак т те 6т Моде, тоисЬ Ьаз

аШптез тот Вугапипе Спат. 1п те Гил зесйоп о!" те 6т Моде, тоЧеге

Мокгап)ас тою 1а1ег со «п(е т то р1асез ап аи|>теп1ес1 зесопй, апс! ]оуап

21УкоУ1с опе та)ог зесопд апд опе аи§тетес1 зесопс!, КогпеН)е погеё

— апс! Ьагтоп12ес1 — ипегуаЬ оГ те та)ог зесоп<1, топсЬ риг. те Ьагтотс

иапзшоп апд те гопаНгу а зетпопе Ы&Ьег. ЫагигаПу, т а 1опй ЗпсЬегоп,

даЬеге те те1оо!у о!" те Пге1 зесйоп 18 гереагес! зеуега! итез, те рпсЬ

сап пзе Ьу аз тисЬ аз гто> ТО1о1е гопез (Ех. IV, Ыо 9), топсЬ пог оп1у сот-

рНсатей те Ьагтопу Ьт а1зо розеа" а пе\у ргоЫет Гог сЬога! зт§егз То1еп

реггогтт§ те ЗисЬега т зеяиепсе: те ггапзтоп !гот те Яши сЬогд

оГ опе ЗпсЬегоп го те орепт§ ох" те ГоИотопд опе. Еуеп тотоиг гЫз,

угЬеп а зеяиепсе ог" пгпе ЗйсЬега 13 зип^ (е.#. 1п Уезрегз), те р11сЬ у/оиЫ

ёо ир Ьу 14 зетпопез, |.е. 7 туЬо1е гопез, чуЫсЬ ^уои1с! руе гЬе тгегуа!

оГ те птт. КотеН)е'з ггеагтепг зпо\уз пог оп1у Ыз 8сгири1ош арргоасЬ

Ъш а!зо те ЫдЬ згапдагд оГ те ^уеИ-ггатеё сЬо1г Гог туЫсЬ Ье >угоге

а сЬо1г сараЫе оп 11з о\уп, тотош те сопёиаог'з Ье1р, оГ 1ткт§ те

Гта1 сЬогс! оГ опе ЗпсЬегоп >ит те о^Ггегет орешп§ сЬога о!" те Го11о-

«гтд опе.
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Нотни пример 1. Припев ГвСПОДИ воззва^т» (псалам 140.1) на Велико)

вечерли, шести глас. Уйор. Стеван Мокраьац, Осмохлаашк, Београд,

1908, стр. 183—184.
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Нотой пример 2. Цдфю нсвссный стихира за празник Духова, шести

глас, хармонизащца за мушки хор. Уйор. ]ован ЖивковиЬ, Найми

зборник, Нови Сад, 1908, стр. 114.
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Нотни пример 3. Припев Господи коззкахъ (псалам 140.1) на Велико)

вечерки, шести глас. Хармоиимшпа Кориели)а СтанковиЬа. Рукопнс

у Архиву САНУ, Београд, Истори)ска збирка бр. 7888, стр. 552—553.
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ДИМИТРЩЕ СТЕФАНОВИЬ (Београд)

ПРИЛОГ ПРОУЧАВАН>У НОТНИХ АУТОГРАФА, АРХИВСКИХ

И ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА О КОРНЕЛЩУ СТАНКОВИЪУ

Са задовагьством ко)е истраживачу пружа^у стари архивски до

кумента изнеЬемо преглед, садржа) и знача) по^единих нотних ауто-

графа, писама и других аката о Корнели)у СтанковиЬу ко)И се налазе

у Архиву САНУ у Сремским Карловцима и Београду, у Архиву Му-

зиколошког института САНУ, у Архиву Панчевачког српског црквеног

певачког друштва и црквене општине у Панчеву. ИзвршиЬемо и из-

весна поревела измену нотних ауготрафа и штампаних издан>а.

Архивски материал садржи драгоцена сведочанства проху)алих

времена. Тешко )е приликом прегледааа одлагати документа док се

бар неколико реченица не прочита. Може се замислити какво осеЬан>е

обузме истраживача када, у тишини читаонице Архива САНУ у Срем

ским Карловцима, наи1)е на оригинална писма са потписом Корнели)а

СтанковиЬа, или, када из заоставштине пок. Бранка Ченеда (11980),

карловачког учителл и поща, неочекивано искрсне аутограф нотне

свеске Корнели^еве сопранске деонице, писане 1855. године за вьегове

бечке певаче латиницом са $сН уместо ш, са сопранским юьучем, са

ознакама за изво!)ен>е темпа забележеним готицом („пиг дгоззег Веде1-

згегапд" — „са великим одушевл>ен>ем"), са синкопама (ко)е, иначе,

среНемо у укра^инско) црквено) музици) са модулаци)ама у мелизма-

тичним песмама. Поврх свега поставлю се питан>е — да ли )е те доку

менте неко веЬ читао, коментарисао, об)авио?

Чак и када истраживач сазна да ни)е први ко)и у рукама са страхо-

поштован>ем чита та стара, бираним речима исписана писма, задовол>ство

директног сусрета )е незаменл>иво.

Преглед докуменаша

Прона^ено )е )еданаест докумената, веЬином необ)авл>ених. Сва

су писана на српском. Тако^е )е прона^ена и )една свсска — аутограф

нотног рукописа Корнели^а СтанКовиЬа — сопранске деонице разних

црквених песама, са именима певача. У свима се помише Корнелнф
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СтанковиЬ, а четири писма су шегови аутографи. Садржа) се односи

на Корнели)еве концерте у Бечу, на шегов рад у вези са бележеьем,

прихват ан>ем, изво^еньем и штампааем „сербског п)ени)а на ноти ус-

тро)'ено". Због обимности гра!}е само у по)единим случа^евима да^емо

коментаре докумената.1

Архив САНУ у Сремским Карловцима

1) Беч, 1. III 1855. Писмо Корнела СтанковиЬа — позив на концерт

патри)арху тосифу Ра)ачиЬу.

МП-А, 212/1855, 2 стране и податак у протоколу.

Пошто )е примио благослов Патриархов да „на хармонзцу мно)у

сложено церковно наше П)ени)'е )авно у Сопзегуагопшп-и овданпьег

МшИсуегет-а — забележено готицом — може ексекутирати", Стан-

ковиК се усу!)у)е „Светост Вашу нижайше позвати" да би „са високим

присустви)ем своим" увеличао концерт. Колико )е Корнели)у стало

до овог концерта и званичног признавала вьеговог рада, види

се из наставка писма. Допушта)уЬи могуЬност да Патри)арх буде

спречен да до!)е у Беч на концерт — Корнели^е га моли да иошал>с

„комисси)у ко^а не само природно карловачко п)ени)е, него и сам

тон музически разуме" и ко)а би била „у стаау совсршени суд

сво) о д^елу овом донети, и о том Светост Вашу достаточно из-

В)естити".

2) Сремски Карловци, 30. VIII 1857. Податак у протоколу за 1857.

годину, бр. 1226: „Корнили) СтанковиЬ подносит п)ени)е сербско

на ноти устрожено". — Податак у регистру за 1857: „СтанковиЬ

Корнели)е подноси сво)е нотално П)ени]е црквено". (Акт )е из

гублен). '

МП-А, регистар и протокол за 1857.

3) Беч, 11. V 1858. Извешта) Атанааф ПоловиЬа, (1802—1879), пароха

карловачког, патри]'арху 1осифу Ра^ачиКу о вечервьи с нашим (срп-

ским) п)ени)ем, ко^е )е на велику радост и „пуно задовол>ство

множества православних" одржано на Духове после службе с

руским п^ени^ем у руско) цркви у Бечу. Наше п)ени)е )е „у свом

реду и као што треба ишло, тако да се веКа част и по)ала са пева-

чима за^едно" (што значи да )е п)ени)е било познато! прим. Д. С).

МП-А, 517—1858, 2 стране и податак у протоколу.

4 а) Беч, 3. XII 1860. Писмо Корнели^а СтанковиЬа у коме моли па

триарха 1осифа Ра)'ачиКа за благослов да са „овдаппьим певачким

друштвом (8ш{гуегеш — забележено готицом) од 200 лица" може

дати „духовни) концерт" у велико) царско) редутско) дворани

„на корист србске православие цркве ко)а Ье се овде зидати".

МП-А, 1458—1860, 2 стране.

1 Трудили смо се да дамо што нише оригиналннх цитата како бисмо осветлили

)език, садржа) и стил докумената.
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б) Сремски Карловци, 10. XII 1860. Концепт одговора патри)'арха

Зосифа Ра]ачиЬа Корнели)у СтанковиКу: похвал>у)уКи ревност

Корнели)'а СтанковиКа, Патри^арх да}е благослов да ,,нам)ерени)

концерт духовни] можете дати".

МП-А, 1458—860, 2 стране,

а) Осилен, 5. VI 1860. Допис црквене општине Патри^арху. Обшчесшво

церковно у Оси)еку „ишчет благословенна" од патриарха Досифа

Ра^'ачиКа да СтанковиКево п)ьни)е „в церкоь вести может. За

препокорно обшчество елитропи церковни Георги} Мавродич,

Милош Песич".

МП-А, 703—1860, 2 листа.

б) Оси)ек, 26. V 1860. Прение дописа Одбора за усшро]ен>е церковшп

щенща, Сербском церковном обшчесшву у Оси)еку у коме Одбор

„препокорну пронпьу поднаша за устро)ен»е церковног п|ени)а",

са предлозима.

МП-А, 703—1860, 6 листа.

в) Сремски Карловци, 13. VI 1860. Концепт одговора патри]'арха

.[осифа Ра^ачиКа Обшчесшву у Оси)еку. Не може се удоволлгги

молби Обшчесшва за доби]ан>е по^единих делова церковног щенща

ко)"е }е СтанковиК сложно на ноте, )ер „цео рад СтанковиКев )ош

ни)е готов, па ни испиту подвергнут". Изражава се нада да Ке

дело, када буде завршено, добита благослов и „гди ^е год могуКе"

биКе уведено.

МП-А, 703—1860, 3 листа.

Обшчесшво церковно у Оси]еку и Одбор за усшро]ен>е церковног

щени^а у сводим дописима износе следеКе предлоге: 1) треба по-

бол>шати церковно П)ени)е и „темел>ито" га увести; 2) основан

)е одбор од 5 лица „кога )е задаКа старати се, да предлоге чини,

по ко)Има би се код нас церковно п)ени)е устроило и тако темел>ито

устроито, за увек би посто)ати могло"; 3) учител>и Ье 1)аке, под

надзором пароха Атанаси)а ПоповиКа „у П)'ени)у да поучава)у",

али се до жел>еног цил>а ни)е дошло „кроз неспоразум)ен>е" два

учителл: ]едан „мла!)е класе" }е поучавао децу п)ени)у, други

„старике класе" забра&ивао )е деци одлазак на поучаван>е щешф;

4) неколико чланова Одбора за П)'ени)е били су код Корнели)а

СтанковиКа у Пешти, „доспели су баш у )едну пробу" и били су

под утиском „велел>епи)а и дражества П)ени)а". СтанковиК )е

обеКао да Не дати )едног од сво)Их ученика „ко)и )е сасвим способан"

за поучавагье щенща; 5) Корнелще нще могао дати (1860) „по^еди-

них части Службе" док не добще благослов Патрщархов. Тако^е

)е рекао да има )едну службу ко)у )е г. Атанасще ПоповиН пред

н>им по)ао, а он у ноте ставлло, ко)а )е од Нзеюве Св]ашосши блаю-

словиша и ко)'у деца у цркви по|у; 6) „препокорно обшчество"

)е тако слободно да „коленнопоклоно" умол>ава Патрщ'арха за

благослов „да нам г. СтанковиК за сада, ко)а щенща и ко]"е пе

редние части истих цослати сме [може бита за сада само ону ко)у

)е Господ. СтанковиК у поразум)ен>у Господ. Атанасща ПоповиКа
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саставио — наводе се но)едини делови литурги)е — и да се иста

у церкви покати смеду], а тако!)е, да нам сме и у будуКе она п)"е-

ни]а и Службе, ко)а Ваша Св^атост увек благословила буде, по

сла™. " Прейокорно обшчесшво прилаже у препису ,,изв)ести)е

Одбора за устро)ен>е щени^а од 26. ма>а т. г. високог уви1)ен>а ради".

У одговору Патрщарховом се потерне да )е СтанковиН „све

наше церковно гфшф као што се у Карловци пои, под руковод

ством г. Атанасиа (ПоповиЬа) сложно на ноте", наводи се да )е

„таи свои посао однео са собой у Беч, да онд]е са вештацима и

своим негдаипьим учител»ма све до конца приведе". Иако )'е Стан-

ковиК „неке части тога П)ени)а пред Нама пробе ради ексекутирао",

цео н>егов рад „ни)е испиту подвергнут". Када цео рад буде готов,

добиНе благослов и Патри]'арх Не сам насто|ати „да се код нас,

гди )е год могуНе, оно (щешце) уведе". Због тога, за сада се не

може УДОВОЛ.ИТИ молби ОбшчесШва и препоручу)е му се стршьеае.

На кра^у одговора Патри^арх похвал.у)е „ревност обшчества за

то П)ени)е...тако искренно заузето" и жели му „да у томе одушев-

л>ени)"у и дал>е пребуде".

Став Одбора „за темел>ито устро)'ен.е церковног п)ени)а" )е и

данас поучай; колико „хвале достойно то устро]ен>е )есте, налази

и за сувишно, и то разчлаьивати, колико Не то П)ени)е" бити од

користи сваком „христианину" ко)и Не и матери)алне жртве при-

нети за „само уздержаван>е истога", „а ко Не прорачунати и ону

ползу, ко)'у Не ]у д)еца кроз то получити".

Жел>а, интересоваае, спремност да се учини све у границама

могуНности сведочи о схватаьу значаща „темеллггог" упознаван>а

и неговаша церковног п)ещф, али и о културном нивоу чланова

„Сербског церковног обшчества" у Оси)'еку 1860. године.

6) Сремски Карловци, 16. II 1862. Податак у протоколу за 1862:

„Корнел СтанковиН вештак у музики" моли патри)арха Ра^ачиНа

„да могу свештеници и обштине црквене аегово дело Литурги)у

у нотама ставл>ену, за себе и сво)е цркве прибавити".

МП-А, 121—1862, 1 лист (акт )е изгубл>ен).

7) Будим, 18. X 1864. Писмо Корнелща СтанковиНа патри^арху Са

муилу МаширевиНу (1864—1870) у коме га извештава: а) да )е

„од сваке каиге црквеног нашег по)ан>а ко)а се досад печатала,

по )едан екземплар Н>еговом Величеству нашему цару за царску

библиотеку" предао, „с том молбом да би се дозволило иста Д)'ела

ко^а су умотворина целог нашег народа царско) библиотеци предати".

Обавештава да )е и треНу гаьигу Православно! црквеног йо]анл у

ербскога народа (Беч, 1864) предао. Смерно моли Патриарха „ако

би на дотичном месту (надлежни на двору) за мо)е вештачко д)е-

лан>е код Ваше Св)'атости као главе цркве целог народа нашег

запитали — милост имали ко)у добру реч за мене казати". СтанковиН

се обратно патри^арху Самуилу МаширевиНу,2 да би на неки начин

2 После смрти патри)°арха 1осифа Ра^ачиЬа (| 1861).
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потврдио легалност свога рада, до кога му )е, изгледа, веома стало.3

Тако1}е, ни)е без знача)а и СтанковиКево насчо^аае да „умотворина

целог нашег народа" буде присутна у Царско) библиотеци.

МП, Фонд Самуила МаширевиКа, 33—1864.

8) Архив САНУ у Бео1раду

Беч, 18. II 1862. Пиемо Корнели)а СтанковиКа митрополиту

београдском Михаилу у коме се захвал>у)е на помоКи од 100 дуката,

што Ье омогу!шти да „дело наше православие цркве и народа нашег

на свет иза^е".

Истори)Ска збирка, бр. 10093, 1 страна.

9) Архив Срйске Православие црквене ойшшине у Панчеву

Панчево, о Ъур^еву дне 1864. Писмо Васе ЖивковиЬа (1819—

1891) Корнели)у СтанковиНу у коме се у име Црквене општине

панчевачке захвал>у)е за Литурги)у ко)*у \е СтанковиН саставио

и посветио Панчевачком певачком друштву „с признаньем и оном

оценом ко)ом )е и досада сва ваша вештачКа дела и дивне умо-

творине поздравляла и досто)но уважавала". Прилажуки „малену

наплату (хонорар) за труд ваш или бол>е реЬи за препис Литурпф

()ер се труд ваш наплатити неда, потомство Ье га тек како вал>а

наградити)", у писму се изражава „топла желя да дуто поживите

здрави и душевно и телесно, па да обим узвишене сво)е вештине

све више и плоднике ширите на корист, радост и славу народа

свога, ко)И и узрока и права има, с вама, како са )едним од на]-

врстнии синова свои, пред свима образовании народима дичити

се и поносити".

К. бр. 216. — Уйор., М. Томандл, Сйоменица Панчевачко1 срйског

црквеног йевачког друшшва, Панчево, 1938, стр. ПО.

10) Панчево, 4. V 1864. Писмо Васе ЖивковиЬа, делово!)е Православно!

црквеног обшшесшвау Панчеву, председнику Србског йевачкт друшшва

йанчевачког др Константину ПеичиЬу, у коме га извештава да )'е

„обштество на предлог именованог друштва Гд. Корнили)у Стан-

ковиЬу за Св. ^вановску Литурги)у [Литурги)"у св. ]ована Злато-

устог], козу )'е он у 4 гласа саставио, 50 фор[инти] а[устри]'ске]

вр[едности], као хонорар послало. УбудуКе нека певачка дружина

за „подмирен,е свощх потреба или набавку нужних музшшпф

„саизвол>ен>е од обштине изиште". Пошто )е општа жел>а „целог

гра^анства болл развитак и напредак црквеног п)ени)а нашег,

црквено обштество изабрало )е сво)а два члана — |ована СуботиЬа

3 „Интересантно )е и карактеристично за време у коме се )авл>а Корнелщ'е

да се за в>егов рад интересу)у, помажу га и да)у му протекторат, и то протекторат

у стварно) помоНи, у искреном меценству, сви на)угледниш и на)истакнути)и ше-

фови и во1)е ерпског народа у оном времену, што \е свакако документ н>ихове про-

свеЬености. У исти мах то ;е документ ьихова инстинктивног осеЬан>а да то дело

представлю и озбидьну реалну вредност ме1)у оннма ко;а изгра1)у)у народни живот

и н»егову културу." Упор. П. КоНэОвиЬ, Корнемуе, осиивач срйске музыке, у: Огледи

о музици, Српска мьижевна задруга, Београд, 1965, стр. 79—80.
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и Николу Ъурчина, да уместо Обштине саобраЬа^у са Певачким

друштвом".

Бр. 355 и 359. Уйор., М. Томандл, нав. дело, стр. ПО.

11) Панчево, 30. IV 1865. Писмо др ПеичиКа, председника, и Ка

менка Т. 1овановиКа, тащика Панчевачког српског црквеног пе-

вачког друштва, „поштованом Господину" (вероватно Васи Жив-

ковиНу) у коме га моле да приликом парастоса „свои почасном

члану и првом композитору српском, Корнели)у СтанковиЬу" на

то) свечаности говори.

Без бро)а. Уйор., М. Томандл, нав. дело, стр. 111.

12) Архив Панчевачког срйског црквеног йевачког друшшва

У овом Архиву, под бр. 9, налази се веома драгоцен аутограф

Корнели^а СтанковиКа; Лишурща свешог ]ована Злашоусшог, „са-

ставио и за четири гласа удесио Корнилие Станковип". На на-

словно) страни )'е посвета „Црквеном певачком дружтву у Пан-

чеву", у дну )е забележено „у Београду, 27а }ануара 1864". Код

Херувимске песме, на стр. 4, у фусноти )е забележено: „Први

пут у Бечу певала се у духовном концерту под мо)'ом управом од

40 певача г. 1855 о нашем ускрсу". Литурги^а )е изведена фраг

ментарно 9. IV 1855. Веома )е интересантан истори)ат, или како

М. Томандл каже „музичко истори)'ски дога^а)" у вези са аутогра-

фом ове Литурпф. ИзнеНемо у на^краЬим цртама резултате до

ко)их )е Томандл дошао, а затим Ьемо их допунити напшм зак-

л>учцима.4 Све до по)'аве СтанковиКеве Божесшвене службе св. ]ована

Злашоусшог, за четири гласа, и клавир, ко)у )е, као прву каигу

издао у Бечу 1862. године (о трошку београдског митрополита

Михаила) и посветио )е српском народу, Панчевачко срйско црквено

йевачко друшшво попало )е руску литурги^у (не знамо ко)у), затим

лаку Рандхартингерову5 литурги)у у дурском тонском роду. Годину

дана по изласку СтанковиЬеве прве юьиге (1862) Панчевачко срйско

црквено йевачко друшшво )е под хороводом Даворином ^нком (1835—

1914) изводило „СтанковиЬеву" литурги^у чи^е су по)едине „ну

мере" хармонизоване у молском тонском роду. Пошто су се 1)аци

* Упор., М. Томандл, Сйоменица Панчевачко! срйско! црквеног йевачко! дру

шшва, Панчево, 1938, стр. 108—ПО.

6 Бенедикт Рандхартингер (1802—1893), крадевско-царски дворски „хоф-

капелма)стер" хармоннзовао )е и црквенословенске текстове. Ове хармонизащце

)ош нису проучене. — Захвал>у)уЬи поэиву свог при)ател>а, грчког конзула у Бечу

Мартирта, Рандхартингер )е крадем 1843. године почео са компонован>ем — хармо-

низацирм — старих грчких мелоди)а за четири гласа. Прво, успело изво!)ен>е било

)с у грчко] цркви у Бечу, на БожиЬ 1844. 1Ьсгов рад )с об)авл>ен у шест свезака са

одобрсн>ем грчке црквене ошптине. Рандхартингер )е желео да посвети сво)у ,,Му-

зику за све грчке црквене песме" НЪеговом Величанству пару Русине. Одобрено

му )е да може )'едан примерак послати царском аустри)ском посланику при руском

двору, грофу фон Естерхази^у, ко)и Не га дал>е проследити. Упор., Ьидю{& РИсН,

йег К. К. Но/акреИтегНег ВепссШи КапйЪаг1хп%сг. ЬеЬеп кпд. УРегк. Ма$скг. Ош.

\Р\еп 1977. За ове податке захвалим смо професору Рудолфу Флотцингеру, шефу

Катедре за музикологи)у на Универзитету у Грацу.
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'■— сопрани и алги — меьали, било )е тешко учити их изнова ме-

лодще у молу. Сводим писмом од 13. )ануара 1864. Друштво )е

замолило СтанковиЬа да компону)е )едну „народно-црквену службу

у хврдом суглас^у (дур) за сопран без алта". СтанковиЬ )'е одго-

ворио позитивно и 27. )ануара 1864. послао горе наведену Литурги)у

са посветом. Рукопис Литурпф )е стигао у Панчево веЬ 5. фе-

бруара. Убрзо затим, 12. фебруара, Друштво се захвалило Станко-

виКу „на досвети литурги)е". Нас^е преписка измену Црквене

општине и Певачког друштва. Друштво моли Општину (допис

од 26. II 1864) „ослан>а)уЬи се на повереае ко^е )е Друштво при

управи црквеног по)ан»а од стране славне општине досада свагда

поклан,ало" да достави хонорар СтанковиКу. Много касни)е, 4.

V 1864, председник Друштва, др Константин ПеичиЬ, добила од

црквене општине потврдан одговор ко)и )е потписао протопрез-

витер Васа ЖивковиЬ, уз напомену да Друштво убудуЬе тражи

претходно одобреье од Општине, над „новчане помоЬи на под-

миреае сво)их потреба или за набавку нужних музикали^а потре

бовало буде". У поседу смо фотокопи)е писма ко]'е )е Томандл

у целини об)авио и у коме се прота Васа ЖивковиЬ поново захвал>у)е

Корнели]'у СтанковиЬу за труд, односно за препис послане Ли-

турпф. Панчевачко друштво )е изабрало СтанковиЬа 11. X 1864.

за свог почасног члана, о чему га обавештава у писму пуном хвале

и врло лепих речи о шеговим заслугама и врлинама. Томандл на

води да „СтанковиЬева литурги]"а ни)е остала сачувана у нотно)

юьижшщи Певачког друштва. Ме^утим, ова) рукопис се налази

у Музиколошком институту САНУ и послужио )е овом приликом

за порс1)ен>е са штампаним издавьима.

Поре^евъе Корнели)евих аутографа нотних текстова и н>егових

штампаних хармонизаци)а вршена су независно од тоналитета у коме

су песме забележене и омогуЬила су одре^ене заюьучке. Нас Ье овом

приликом интересовати садржа) ове рукописне литурги)е да бисмо

констатовали има ли у нотном тексту традиционалних литурги^ских

напева. Партитура садржи дванаест „нумера" (седма ни)е забележена,

вероватно грешком). Установили смо да )е на:

стр. 2, бр. 2, Аллилуй]а истоветно са Рандхартингеровом хармониза-

цэдом (уйор. препис у Архиву Музиколошког института);

стр. 11, бр. 9, Досшо]но ]есш (.Р-дур, „велико"), об)'ав;ьено )е у треЬо)

каизи, стр. 38, бр. 20) и данас се налази на репертоару певачких

друштава!);

стр. 15, бр. 11, Хвалите, об)авл>сно у треЬо) юьизи, стр. 40, бр. 21;

^едногласна сопранска деоница об)'авл>ена )е у Ойшшем йо]<иъу

Стевана Мокрааца, Београд, 1936, стр. 324, насловльена ,ДСор-

нели)ево";
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стр. 19, на кра)у (без бро)"а у аутографу), Буди им]а Госйодгье, об)авл>ено

у прво) юьизи, стр. 32, без бро^а; )едногласна мелоди)а )е об-

)авл>ена у Ойшшем йо]'ан>у Стевана Мокравъца, стр. 370.

Све остале нумере у аутографу су слободно компоноване. Ову

литурги)у )е, уз ман>е измене Мита ТопаловиК (1849—1912), „зачетири

мушка гласа приредио" и об)авио у Панчеву 1881. године.6

Нотни текст сопранске деонице )е друга аутограф ко)и смо поре-

дили са штампаним издааима. Црквенословенски текстови су писани

латиницом, са по)единим ознакама за темпа забележеним готицом.7

Ова сопранска деоница — као што смо веЬ навели — провалена )е у

заоставштини Бранка Ченеща (+1980) у Архиву САНУ у Сремским

Карловцима, док се друге три налазе у Архиву Музиколошког инсти

тута САНУ. Сопранска деоница, ко)а садржи 52 странице, упоре^ена

)е са наведении Корнели^евим штампаним свескама.

У аутографу, стр. 12—13, мелодика Досшо]но и Праведно ]есш

(С -дур), иако углавном слична, при кра)у )е разви^етф од верзи)с

у прво) кн>изи, стр. 19, бр. 7.

У аутографу се на стр. 13—15 налази мелодика великог Св]ти

из литурпф св. Васили)а Великог. И ова мелоди)а )е разви]ени)а и

модулира (из О у Аз-дур) у односу на )едноставни)у верзи)у у кн.изи

II, стр. 20, бр. 9.

У аутографу )е на стр. 16—18 мелоди)а Тебе ищем. Она )е тако^е

мелизматични)а и модулира (из Ав у А-дур), што ни]е случа) у друго)

кшизи, стр. 22, бр. 10.

На стр. 18—21 у аутографу )е мелоди)а О Теб]е раду]ешс]а. Иако

]'е мелоди)а (А-дур) углаьном иста са верзи)ом у друго) каизи, стр.

23, бр. 1 1, на по)единим местима посто)е мале ритмичке измене: осмина

са тачком у аутографу за разлику од две осмине у штампаном издаау.

На стр. 24—27 у аутографу )е Иже херу«ими и ]ако да цар]а У

сопранском юьучу, идентично са верзи)ом у аутографу Литурги)е,

стр. 4, где )е у виолинском юьучу. Об)авл>ена )е у транскрипции за

мушки хор.

У аутографу на стр. 30—35 ]'е стихира великог напева Глас Гос-

йоден на водах. Мелодика се не разлику)е много од оне у II кшизи,

стр. 30, бр. 15. Разлике су у распореду тактних црта и у пролазним

тоновима.

У аутографу )е на стр. 35 краЬа стихира Глас Госйоден на водах,

чи)а )е мелоди)а истоветна са верзи)'ом у II кшизи, стр. 33, бр. 156.

Посто)е, ме^утим, мале ритмичке промене. Исто важи и за стране 37—44

аутографа у односу на верзи)е у друго) кшизи, стр. 33—36, бр. 156, г.д.

6 Упор. Лишурща свешо! ]о»шш ЗлашоусшЫа, компоновав Корнели)е Стан-

ковиЬ, а за четири мушка гласа приредио Мита ТопаловиЬ, Панчево, 1881, на

кладом юьижаре браКе 1овановиЬа, стр. 8—10. Упор., и приказ Сл. Лжичара у

листу Србска зора, Беч, 1881, VI, 2, стр. 36.

7 Упор., Архив САНУ Београд, Исторщска збирка бр. 7888/4, стр. 169.

Таквих примера има много ме1)у СтанковиЬевим рукописним свескама хармони-

зованог и )едногласног карловачког по)ан>а.
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Приликом поре^еьа установльено )е да )*е подела мелодика на

тактове различите, посебно у каденцама, што Не реЬи да ]'е Корнели)е

више следио неко уодштено правило него што се доследно држао ак-

цената. Тако, на пример, код слогова речи „Бо-же,-же аутограф, стр.

9, седми ред )'е 4/4 такт у односу на другу квъигу, стр. 55 бр. 27, пети

ред, где )е под исте слогове ставлен 3/4 такт.

На стр. 5 у аутографу код слога „правь", пети ред, налази се

половина с короном, док )е у друго) юьизи, стр. 53, бр. 25 други ред,

на истом месту корона „разви^ена" са четири четвртине, од ко)е )е

прва са тачком.

Наведена поре^е&а показу)у да ]'е Корнели)е вршио редакци)у

сво]'их аутографа пре штампааа, да )е по)едине мелизматичне делове

скраКивао и да )е изоставл>ао по]'едине модулаци)е. Тако^е )е вршио

ман»е ритмичке измене (тактне црте, „разви)ан>е" корона).

О Корнели)у СтанковиКу написано )е много чланака ]ош за време

аеговог живота. Издво)Или смо текст непознатог аутора Заклучепе

]едне конзисшори]е, об)авл>ен у Србском дневнику,8 зато што се у н>ему

разматра и проблем уво!)ен>а вишегласног певан>а.8

У чланку се поздравл>а об)авл>иван,е Корнели)еве прве юьиге10

и изражава нада да Не се овим изданием у „србским црквама )едно-

образно по)"ан.е увести" (уместо тадаппъег „свако)аког"). Тако^е се

изражава „благодарност покощом патри)арху г. |осифу Ра^ачиЬу, ко)'и

)е у овом важном и тешком послу помагао Корнели]"у СтанковиЪу".

Пошто пре СтанковиЬа „Карловачко П)ени)е ни)е било у ноте

ставлено", по)едини композитори саставл>али су „особито нотно п>е-

ни)е" ко^е )'е „другчи|е било у Темишвару, Панчеву, Ст. Бечеву, Новом

Саду". Цркве су увек пуне биле кад год се знало или очекивало да

Ье се „на ноте" по)ати.

По изласку из штампе прве (горе наведене) Корнели)'еве юьиге,

у банатском селу Чакову йевци замоле учител>а г. Петра ДимиЬа да

их научи Станковийеву службу. Наводи се да )е и рани)е у Досите]евом

Чакову било „у згодним околностима нотног п}ени)а".

„Г. ДимиЬ прими се тога посла драговолло, пак без икакве на

граде, уз сво]е трудно звани]'е, хотеКи само и од сво)е стране свето)

цркви што принети, за четири месеца дана толико успе са сводим уче-

ницима, да су ови били у стануу целу службу божи)у покати."

Да би се „Корнели)ева" служба )авно у цркви извела, учител>

ДимиЬ се обратно „г. проти, управител>у школском", а ова) у немо

8 Србски дневник, 28. X 1862, XI, стр. 1—2.

• Упор., и Д. Петровик, Почеци више!лас]а у срйско] црквено] музици, Му-

зиколошки зборник, Л>убл>ана, 1981, ХУП/2, стр. 111—121.

10 Православно црквено йо]ан>е у србскол народа, Божественна]а служба, Во

св]аших ошца нашего 1гсанна Злашоусшаю, у ноте написао, за четири гласа и клавир

удесио Корнилие Станковик, Прва юьига, у Бечу 1862, посвекена Народу србском.
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гућности да сам реши ово питање, замоли темишварску конзисторију

за сагласност.

Не чекајући „повољно решење" из Темишвара, хор је певао

„Корнелијеву" службу на тражење и опште задовољство народа који

је „ма какав свој посао оставио и никад богослуженије не би пропустио,

само кад би знао да би могао тако красно појање слушати".

Међутим, „напоследку" дође 16. VIII 1862. негативно „решење

темишварске конзисторије". У чланку се за решење каже да је пуно

„Конзисторијално-црквено-словенског куриалног заплетеног стила и је-

зика". Заиста, није лако при првом читању разумети тежак стил и

језик овог нгочекиваног „закљученија". Темишварска конзисторија

одобрава забрану мењања досада постојећег начина пјенија право-

славнаго...због тога што „вес народ пјети оправдан јест" и што би

хорским певањем народ у цркви био постављен „в состојаније без-

гласних риб". Даље, налаже се г. дротопрезвитеру чаковачком да о

овоме води рачуна у свакој цркви повереног му „дистрикта". Ано

нимна коментар који следи почиње речима „чисто човек неби веровао,

да невиди сам својим очима" и јетко протестује што темишварска кон-

зисторија „неће да допусти појање као што га је на ноте ставио г. Стан-

ковић". У одбрану Станковићевог пјенија наводе се бројни разлози:

а) пјеније је строго карловачко; б) „прошло је критику Патријарха

[Јосифа Рајачића] и осталих старешина фрушкогорских манастира;

в) пева се у патријаршијској карловачкој цркви, у Новом Саду, у целом

Срему и у „већих црква" бачких и банатских; г) ако је г. Станковић

додао такт и помоћне гласове, онда ће га народ „складно" певати;

д) кад се Патријарх није бојао (за своју цркву) у Карловцима да се пева

„по Станковићевим нотама" и да ће народ због тога доћи у стање „риб

безгласних", зашто би се тога бојали у Чакову?

Основно питање односи се на саму темишварску цркьу (која се

налази „до конзисторске собе") где се „пои на ноте већ од толико

година и то не по карловачком пјенију, него како га је измислио ком

позитор". Слично је и у Панчеву. Ако је то добро у Темишвару и Пан-

чеву, зашто да се ускраћује Чаковчанима?

Пошто је у већлнн цркава „хрђаво и нескладно појање", предлаже

се „учење музике" у Препарандији сомборској „не би ли једанпут

бољи укус гледом на музику продрео у народ".

Поставлено је још једно важно питање: „ко је у црквеним ства-

рима већи старешина — Србски патријарх или Темишварска конзи-

сторија?"

На крају овог подужег чланка наводи се део Упутства за српске

народне учитеље: „Старо карловачко пјеније има се свуда увести,

а свако друго избацити".11 Поставлю се питање шта ће бита са оним

учитељем — као г. Димићем у Чакову — па да „карловачким патри-

јархом србским благословено пјеније по нотама Станковићевим учи?"

11 Упор., Д. Петровић, Карловачко појање и дело Корнелија СшанковиНа,

у овом Зборнику, напомена 31.
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Најзад анонишш аутор чланка иронично констатује да „ове редке

лишемо у уверевъу да ће бити глас вапајућег у у пустиьи" и да ће ча-

ковачки „певци" имати лепу прилику, да с толико труда научено пје-

није опет „забораве". Излаз ће се наћи једино „у обштем народном

сабору" који би требало да ствари постави на своје место.

Укратко, подаци који призилазе из овог и других архивских

докумената омогућују следеће закључке: а) да се пре појаве Корнели-

јеве прве квъиге12 „старински стил све већма губи" и б) да се није

једнообразно појало у српским православним црквама. Било је, како

сам Корнелије каже у предговору својој трећој књизи, „извијања и

ачења". Штавише и нотно пјеније, што ће у овом контексту значити

хорско-вишегласно, било је различито у појединим местима (Темишвар,

Панчево, Осијек, Стари Бечеј, Нови Сад).18

Из предговора Корнелија Станковића извире нескривена љубав

великог занесењака, али и професионалца, према народној и црквеној

музици, свеет о његовом уделу у чувању и преношевъу те драгоцене

музичке и културне баштине нашег народа. „Богаштина лежи у нашем

појању. Посао овај мени је био светиња. Ја сам у н>ему гледао аманет

народни."

Био је то заиста огроман културни и музички догађај — извођење

концерта српске црквене музике у Бечу 1855, тридесет једну годину

после доношења првог клавира у Србију. Још већи историјски до-

гађај представља објављивање три „свеске" Православног црквеног

појаља српског народа и четири свеске српских народних мелодија

— све штампано ван граница Србије, неуморним заузимањем младог

Корнелија. Заиста је „тај народ", коме је посветио свој живот и рад,

био — како бисмо данас рекли — и давалац и корисник своје творе-

вине коју је Корнелије са таквом одговорношћу осмислио.

Бележевъе црквених мелодија у Карловцима и по фрушкогорским

манастирима (Корнелије је први нотама забележио „мелодије црквених

наших песама да се ово драгоцено благо не изгуби"),14 хармонизовавье

ових мелодија уз савете и помоћ старог професора Симона Сехтера15

12 Упор., напомену 10.

13 Упор., напомену 9.

14 Корнелијево бележење појања у Срсмским Карловцима представља први

успех модерног музичког схватања у који поборники неума и учења напамет нису

веровали.

15 Симон Сехтер (рођен 11. X 1788. у Фридбергу у Чешкој, умро 10. IX

1867. у Бечу), први „органиста" дворски и професор хармоније у „бечкој музи-

калној консерватории", написао је после Корнелијевог концерта у Бечу (20. III

1861) у листу Он ип& Фен следећи осврт који је преведен и прештампан у Даници:

„Осим мене нико није имао прилике гледати вьегово напредовање у музици, па за

то ево ја и признајем, да јс за кратко време дотле дошао, да је српске црквене ме

лодике написао у ноте, што се донде мислило, да се не може учинити. Ако сам му

ја што у хармонији могао бити на руци, али у одређивању Дур-а и Мол-а само је

он сам могао радити, јер је тако слушао у своме народу. И што су ове потпуно црк

вене мелодије написане, те тако сахран>ене од пропасти, сва је заслуга Ставковићева.
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у Бечу био )е мукотрпан посао с обзиром на велики бро) песама.16 Про-

налажеае штампара ко)И )'е уз ноте слагао и црквенословенски текст17,

путовааа и концерти са Стеваном ТодоровиКем у тадашвъо) Срби)и

и у разним местима у Аустро-Угарско), на^веЬим делом у добротворне

сврхе, писавъе надахнутих предговора, организовавье претплате и про

даже, сведоче о Корнели^у као изузетно) личности српске музике и

културе. Данас )е тешко без аеговог рада замислити дело Стевана

Мокран>ца.

„Тако у музичко) светлости изгледа)у кра^еви наше древне про-

шлости изнад ко)е )ош ни]е дигнута потпуно копрена заборава. Искре

ко)е засветле испод угашеног огаишта има)у у себи топлину и моН

да нас загребу и покрену на рад. А та славна прошлост заслужу^е напор

и прегнуНе генерашф."18

ГНтгт^е Зсе/апотс

а соыткгецтгаы то тне зттлэу ор мшгсаь а11тос-карн5,

АКСН1УАЬ АЫБ ОТНЕК вошмемтз авсшт

КОКЫЕЫТЕ 8ТАЫКОУ1С

3 и т та г у

Е1еуеп йоситетз, тозгЛу иприЪНзпес!, \угтеп ю ЗегЫап аЬоиг

КотеП]"е Згапкоугё аге йезспЬес! апд соттетес- оп. Роиг о!" Лет —

киег.-, — аге 5гапкоУ1с'з аиюдгарпз. Тпе <1оситепгз аге сопсегпес! чотт

5гапкоУ1с'з сопсеггз т У1еппа, Ыз >уогк т соппеспоп тот >уптдп& с!о\уп,

ог"1*1С1а1 ассергапсе, реггогтапсе ап<1 рппип^ ог" те ЗегЫап Спат Гот

те Пгзг ите ш згаГг" пошюп.

Зеуеп ёоситетз аге керг ш те АгсгиЧез оГ те ЗегЫап Асаёету

ог" Зетепсез апс! Аггз ш 5гетзк1 КаНоуа (пеаг Ве1§гайе), опе т те АгсЫуез

о!" те ЗегЫап Асайету ог* Заепсез ап<1 Апз т Ве1§га<1е, те гетатт^

опез т те АгсЫуез ох" те ЗегЫап Огтойох Спигсп т Рапбеуо (пеаг

Ве1дгас1е).

1п ас-шиоп то оГ Ыз аиюдгарпз — те Ыгнгду ог" 81. 1опп Сгу-

•'озют апс1 уапоиз путпз-па\е Ьееп гошк! апс! аге оЪсиззес!.

Н>егов )е сав живот у овим мелоди)'ама, што се ]а налам, да Ье му народ н>егов и при-

знати и потпомоКи га, да може сво)е дело довршити. Ако сам )'а ко)и трунак могао

принети, то сам учинио са радошКу, ово из особите л>убави према аему, ово из по-

штоваша према овим древним црквеним мелоди)ама. У Бечу 21. марта 1861. Симон

Сехтер, први ц. и к. дворски органиста, и професор хармошпс у бечко) музикално)

консерватории". Упор., Срйски духовни концерт, Даница 1861, III, 11, стр. 172.

»• Сачувано ]е 17 рукописних свезака у Истори)ско) збирци Архива САНУ,

6р. 7888. Упор., рад Мирке ПавловиК, Заосшавшшина Корпели]а СшанковиНа у

овом Зборнику.

17 Желео )е да ,,бар код )едног дела нашег народа погаже у цркви у)едначено

буде".

18 К. П. Мано)ловиЬ, Звуци земле Рашке, Звук, 1934, 3, стр. 96.



Прилог проучавшьу нотних аутографа К. СтанковиКа 135

Ыехг Ле гтшс ато^гарЬя аге сотрагес1 тгЬ Ле рпмей ейтопз

апй сепаш сопс1изюп$ аге ргезетес!.

Ап 1тро«ат агас1е ггот гЬе пеуузрарег 5гЬ$& йпеотк (Ыст Заё,

28. X 1862) аЬоит 1Ье тггоёисйоп оГ рагг зтдтд ш ЗегЫап сЬигсЬез

15 соттетес! оп.

1п сопс1изюп Ле 1тро«апсе оГ 1Ье \уогк оГ КотеН)е Згапкоуй,

Ьь 1оуе ог* Го1к апё сЬигсЬ гтшс, апс! Ле зепзе оГ хезрогшЪШгу ш Ы$

\уогк аге тепиопесд.





ДАНИЦА ПЕТРОВИЋ (Београд)

КАРЛОВАЧКО ПОЈАЊЕ И ДЕЛО КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА

Прелодши период у вишевековном трајању српске црквене музике

био је крај XVIII и почетак XIX века. Музичка традипија, чији су

корени у раду Ћирила и Методија ( IX век) и која се пуних осам векова

развијала на основала византијског музичког система, пресађена је

великом сеобом 1690. године у нове културне просторе. Српска, од-

носно византијска музичка пракса, суочила се у XVIII веку са музиком

Западне Европе и са већ европеизираном руском црквеном музиком.

Утицаји су били многобројни и разнородни — грчки учитељи и појци,

руски учитељи, руске штампане књиге, разноврстан музички живот

Пеште и Беча. Нова средина подстакла је жељу да се српска музика

укључи у европске токове. Ипак, поврх свега је доминирала потреба

да се и кроз музику осведочи национални идентитет и верска припад-

ност српског народа у многонационалној и иноверној аустријској ца-

ревини.

Неумски рукописи сачувани у библиотеци манастира Хиландара

потврђују да су у исто време, али на територији друге царевине, хи-

ландарски монаси марљиво и вешто исписивали неумске рукописе,

трудећи се да касновизантијске напеве прилагоде прквенословенским

текстовима и тако продуже живљење средњовековног појања. Најпо-

знатији међу њима су били Кипријан монах, Костадин монах, Герасим

митрополит, Теодосије „родом Србин из Кроације".1 Кир Петар Лам-

падарије је, на захтев босанског митрополита Серафима, око 1770.

године „ставио у музику Анастасиматарион према словенском дија-

лекту".2 На северу — у Сентандреји, Новом Саду и Сремским Кар-

ловцима, сачувани су махом грчки неумски рукописи из истог периода.

Ипак, и у њима су поједине песме писане прквенословенским језиком,

1 Д. Богдановић, Катало! ћирилских рукойиса манастира Хиландара, Београд

1978, стр. 24; Д. Петровић, ОсыоГласник у музичкој традииџји Јужних Слоина,

Музиколошки институт САНУ, посебнаиздаааюь. 16/1, Београд, 1982, стр. 123—198.

2 О. 51ейшоу1с, М. Уе1ш11Г0У1с, Реш Ьатрааагш апй МеггороШап бега/гт

о/ Вата, 5гисПе$ т ЕавСегп Сћап(, Ьолйоп, 1966, уо1. 1, стј-. 67—88.
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или чак грчким }езиком, а Ьирилском азбукой.3 Чини се да )е ме^у

Србима познаваае неумске нотаци)е била тада привилеги)а само по)е-

диних монаха, на)чешке Хиландараца. О томе сведочи и запис из 1735,

године: „К' детш спасЙЕ -л-^-л-ё- м-кии,& июиТа -й-й- приходи чкстне-

иши доуховннк' кур 1еа!а Светогорац, сакр'шени ка >|гаати1ш раз8<иа, почто

8раз8аихша1 понеже сТа \|гал'т!кТа ш «иного вредина наиежнтъ во нашЕИ све-

теишдскои кабЕдры и ники/и во ней саписана не шврЕте се 8раз$дмти са ела-

ТК0ПЕН1Е/И тако/иш выше епоакнВти."4

Различити истори)ски извори потвр!)у)у да се у Срби^и певало

и на словенском и на грчком )езику. У Земуну се 1834. године помин>е

извесни Еодкашин Рлдишичъ, „п-ккецъ зд'кшнихъ ГрЕКШвъ".5

Залагааем првенствено карловачких митрополита црквеном по-

)ан>у се покланэа све веЬа пажн>а. Митрополит Стефан СтратимировиЬ,

оснивач Гимнази)'е (1791) и Богослови)е (1794) у Сремским Карловцима,

лично }е поставл»ао учител>е по)ан>а. Он )е у школу доводио на)бол>е

поще тога времена — Димитри^а КрестиКа, Диониоца ЧупиЬа — ко)и

су по)ан>е учили код грчких даскала. Вероватно незадовольан н>иховим

сувише мелизматичним певавьем, СтратимировиЬ захтева од тадаппьег

наставника, касни)е епископа далматинског, |ероте)а МутибариЬа, да

по)ан>е скрати. Та) скраЬени облик добила назив ко)'и се до данас одр-

жао — срйско народно црквено йо]ан>е.ь Центри у копима се неговала

на)бол>а варианта овог по)ааа били су фрушкогорски манастири и

средйште Митропсмпф — Сремски Карловци. До првих нотних записа

овог по)ан>а проЬи Ье нешто више од две децешце.

У исто време и у Грчко) )е дошло до реформе традиционалног

напева и Касновизантщске нотаци)е. Реформу )е, угледа)уЬи се донекле

на теори)'ске принципе западноевропске музике, спровео Хрисант из

Мадитоса са сво)'а два ученика 1815. године.7 ГЬихова варианта напева,

забележена реформисаном неумском нотациям, прихваЬена )е и до данас

сачувана у Грчко), а делом и у Бугарско) и Румунищ. Хрисантова кн>ига,

уцбеник овог по)ан>а и нотащф, први пут )е об|авл>ена 1821. године.8

3 Библиотека Матице ерпске, Нови Сад, МР I (3127), Псалтики)а грчко-

-словенска Викенти)'а иеромонаха, А. И. 1780, касновизанти)ска иеумска нотащф.

Упор., Т>. $1е1апоУ1С, Ме1оау СопАгисхгоп т Вугапипе Скат, Асгез аи XIIе Оодгёз

1п1егпа110па/ «ГЁгиаез Вугапйпез, I. I, Београд, 1963, стр. 380.

4 Л>. Сто)аиовнК, Сшари срйски записи и нашйиси, кн.. III, Зборник за нс-

тори)У, )"език и юьижевност ерпског народа, 1. одел,ен.е. юьига III, Београд, 1905,

стр. 192, бр. 5781 ; упор., Д. СтефановиЬ, Изюрели неумски рукойис 6р. 93 ВеоХрадске

народно библиотеке, Библиотекар, Београд, 1961, год. XIII, бр. 5, стр. 381—382.

8 Архив САНУ, Сремски Карловци, МП-А, 1834/134.

* Упор., Д. ПетровиЬ, Срйско народно црквено йо]ан>с и /ьеюви зайисивачи,

у: Срйска музика кроз векове, изд. Галери)а САНУ, кн>. 22, Београд, 1973, стр. 251—

292.

7 М. М. Мог^ап, ТНе „ТНгее Теаскеп" аги! Ткегт Пасе т гпе Ншогу о/ Сгеек

Скигск Мшк, 8гисПе$ т Еа81егп СЬат, Ьопаоп, 1971, уо1. II, стр. 86—99; От. ТЬ.

$1а(Ы$, Ап Апа1у:и о/ 1ке 81ккегоп Т6V -^Хюу хрйфаута Ъу Сегтапо!, Вккор о/ Л?«о

Ра(газ (Тке ОЫ „Зупоргк" апй 1ке Ыеи> „Апа1у1&а1" Ме1кой о{ Вугамхпе Ыошгйт),

ЗгасНе» ш Еазкгп СЬат, Ыете Уогк, 1979, уо1. IV, стр. 177—227.

8 Шаауыу}) еЕ? тб 0есорет^x6V ха1 прахтис^ ц^ро? тг)? 4ххХ7)та(тх$)<; (лоио1х^?,

Париз 1821; 2. издаае, ©еыре-пхбу |х^уа тт)? [хоиасх^;, Трет, 1832.
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Занимл>иво )е да исте године будимски епископ Диониси)е ПоповиЬ

препоручу)е митрополиту СтратимировиКу иеромонаха Макари)а, ко]'и

)"е у Влашко) започео печатанье „п'кыТя цсоковнагш по обычаю Цеоквс

КшнстантТнополскТя на каиа^иско^н'к языи/к". Требало )е да слично издание

Осмогласника припреми и на црквенословенском )езику, а потом да

у Карловцима обучи клирике по)ан>у по неумским записима. Уз пре-

поруку )е приложен узорак писан руком иеромонаха Макари^а, и то

Хрисантовом нотащфм и црквенословенским )езиком. СтратимировиЬ

)е веома брзо одговорио прихвата)уЬи предлог „п«члтан1я на сллвснскол*

языи/к по знаками греческилш" уколико то не би захтевало ванредне

трошКове.9 Из нама непознатих разлога до штампааа на црквено

словенском )езику ни)'е дошло, а румунско издание )'е об)авл>ено у

Бечу 1823. године.10 То )е вероватно био и последньи покуша)

да се неумска нотаци)а и реформисана грчка црквена музика учврсте

ме^у Србима на подруч)у Карловачке митрополи)е.

Српско народно црквено по]-ан>е, или како се називало старо

срйско карловачко щенще у велико) мери се одво)ило од музичке тради-

ци)е православних суседа. Оно се неговало и разви)ало првенствено

у клиржалним училишшима, а касни)'е и у гимнази)ама као основни,

често и )'едини, вид музичког образованна ме!)у Србима у прво) половини

XIX века.11 У многобро]'ним богослови)ама у Сремским Карловцима,

Араду, Вршцу, Темишвару, Пакрацу, Плашком, ГоспиКу, Задру, Ши-

бенику, Београду. . . по]'ан.е )е било )едан од главних предмета. О

томе читамо у сачуваним документима Митрополи)СКо-патри)арши)ског

архива, сада Архива Српске академике наука и уметности у Сремским

Карловцима:

— Темишвар, 27. IX 1852. године; Штаръ 1ованови>гн, понизный

клинть (касни)е митрополит београдски, йрим., Д. П.), пише патри-

)арху Ра^ачиКу о манастирским школама за децу из првьавора, ко)е

)'е као школски надзорник обишао. Како учител>и неправилно пишу,

а деца погрешно изговара)у текст, П. 1овановиЬ )е за „п'енТе церковно

предложи мллу Катавасий у Н. Саду 1 846 за поршне школе издату . . .

. . наивный и зато, да дФца и кодъ куЬе п<кн1с ЦЕфковно као фЕдовный учЕ-

вный пред/и-кт'ь, повтосшти . . . люгу; е$бо цсрковно пФше кодъ нлсъ с сва-

гда и народно п'Ьше, мшмъ жалости, одекъ радости и Влшлешя дВшекногъ."12

— Сремски Карловци, 3. XI 1855. године; 1ован ПантелиЬ, ди

ректор Карловачке гимнази^е (1852—1876), моли сагласност патри)арха

• Архив САНУ, Сремски Карловци, МП-А, 160/1822. На ове документе

л>убазно нам )'е указао Чедомир ДениН, директор Архива САНУ у Сремским

Карловцима.

10 /Иакаснв 1вро<ионах8ль, ©ворнтТконк, ЕТвнна, 1823. Фототипско из-

дан>е )е об)авл>ено у Букурешту 1976. године: Масапе 1еготопаНи1, Ореге I,

ТИеогеисоп, са уводном студи)ом и преводом на савремени румунски )език ТКша

Мо18езсиа.

11 Стана ЪуриК-Кла)н, Музичко шко.ювшьс у Србщи до 1914. године, у: Му-

зичка школа „Мокршъац" 1899—1974, Београд, 1974, стр. 11—41; Д. ПетровиК,

Срйска музика у доба ]ована Сшери^е ПойовиНа (у штампи).

»* Архив САНУ, Сремски Карловци, МП-А 1495/1852. год.
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Ра^ачиЬа да се поред ученика клирикалног училишта „и юность гимна-

вшил коолск н сдельны и празднични дана 10штъ и свакогь четврткл од-ь 1 1 до

12 сатш прс полдне 8 п|кн1ю ов8чава."18

— Карловац, 31. XII 1855. године; Серги) Катанскиь админи

стратор Карлштатске епархи^е, пише Патри^арху о осниван>у ерпске

школе у ГоспиКу. У прилогу )е предлог „Л заведенТи нормалнлгш Се-

рвекагю 8чидищл во Гоепичн" ко)им генерал Будисавл>евиЪ преко

Протопрезвитера личких моли свештенство и народ да „своими прнлоги

шснованТе сем8 8чилнщ8 поиожатъ".

На прво питанье, поставлено у предлогу, следи одговор: „Е8д8тьи

п*кни церковно й знан'к правила (дно е измедьу найперв1е украшешя право

славной церкви, везъ когъ вллгол-кпне повожности, одушевд'кня й созыдлня

церковногь хр|ст1анског'к у церкви 8зллудъ с тражнти, й в8д8тьн штое оче

видно, да л1ноге церкве не само што нсмаю спосовн1е пончика, него оскуди-

ца I 8 томе таква, да всть нежа тко ни вожсствснс елвжве одговарати, тс

тако остаю «ноги поводолгь тога дул-к времена везъ сл8жвс на жалость й

срамоту православного закона, кос придоноси колико злочлгпи уплывъ на

нравственость народа, толнко й шкодльнво й дфнетвве на церкву у овште."14

— Плашки, 3. XI 1856. године; Серги) Катански), администратор

Карлштатске епархи)е, моли од патри)*арха Ра^ачиКа сагласност за от-

варгцье клирикалног училишта у Плашком. У молби истиче да Ье школа

омогуКнтн да „Ньнгк й п'кнТс церковное, которое згук почти йзчезло выло,

паки коскреенггь."15

— Две године касшф Катански) обавештава Патри)арха о до-

би]"еном решен>у и текуКем поступку за отваранл и организоваае рада

поменуте школе у Плашком. ПредлажуКи другог учител>а каже: „тако

вы легко й полезно выло й за вопросныя ЕлнрТкн й за самое здешнее учи

лище, зане вы сен втоый учитель вылъ во помощи первом8 во п-кнТи, во

нед'клной бксхортацТн й прочн\-ъ вчителскнх'ь должностехъ. За сего втораго

учителя мог8 Кашей Святости нижайше предложнти Дарка бпачича." У

приложеном НазначенТю у ч е в н ы х ъ предметшвъ под бр. 1 0 )с

„п'кнТс церковное, повседневнш."1*

— Загреб, 6. X 1860. године (Пакрац); писмо Банске канцелари)е

из Загреба у коме се саопштава Патри)арху да ]с Попечительство за

богоштов)'е и наставу одобрило почетак рада клирикалне учионице

у Пакрацу: „Росескот йкокке войте 1860/61. {таг се 8е па исепо)

ибюше! огуогШ рпргауш 1еса) и коте 8е ро 2е1)1 рохросИпа У1асНке

1та ргейауаН У1егопаик, ЫЬНска Ыкгог^а 1 сегкуепо 51ау|ап$к1 )е21к

в'т, 2ет1)0р18 рако, опда роу^евГтса аш^папзке сагеуте 1 шетаОД

]ег\к з'Аое иге па С]'е(1ап. Иаик и р1еуап)'и 1та $с йауай за $езг заик па

1)ейап.""

13 Архив САНУ, Сремски Карловци, МП-А 1173/1855. год.

14 Архив САНУ, Сремски Карловци, МП-А 8/1856. год.

15 Архив САНУ, Сремски Карловци, МП-А 1854/1856. год.

»• Архив САНУ, Сремски Карловци, МП-А 1126/1858. год.

" Архив САНУ, Сремски Карловци, МП-А 1136/1860. год.
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— У клирикалним училиштима у Вршцу, Араду, Задру и Ши-

бенику обавезан предмет )е по)ан»з или сапги пшаН, сапю есс1ез1а$11со.18

У панчевачке школе по)авъе )е увео цознати по)ац свештеник Андре)а

АрсеновиЬ (1744—1816), са намзром да образу^е потребан певачки

подмладак, ко)и Не )едногласним по)ан>ем учествовати у богослужен>у.19

У Београду 1842. године Никола ЪурковиН подноси план Пойе-

чшйе.ъсшву йросвешшенща „по кож вн се 8ченнцима овдашным нотно цр-

кв(но п*кнТс предакати могло".20 Истим послом бавио се, са неве

ликим успехом, и учител. Павле Радиво)евиН.21 Београдски митрополит

Петар 1овановиЬ добио )е од кнеза Михаила и Сов)ета „годишню пла

ту за учителя пояня у Клирикллном училищу н додатак за учителя пояня

за гимназист! у Београду",22 а сам се старао о „учньу пояня и пос-

тавлканьу Вчителка у Крагу(евачкой гимназнГ'.23 У наставном плану кощ

)е за ерпске школе саставио |ован Стерла Поповин, а 1844. године

га потврдио кшаз Александар Кара^ор^евиЬ, щет)е )е предвидено и

у основним школама и у гимнази)ама, „а посевно за оме ко]и желе 8чите-

льском позиву да ее поевпч."24

Музичар та)'анственог порекла Александар Морфидис (1803—1878)

основао )е у Новом Саду веК 1838. године школу й/енм/а,25 а осниван>е

школе за срйску црквену музыку покренуНе, на жалост без успеха, Стеван

Мокравьац и 1осиф МаринковиН у Београду 1895. године.28

У Упуству за предавай* вбкварски наука учитсльимл нлродниг, учили-

шта у Дустршском-н царству (Беч, 1858) др Ъор^е НатошевиН, шко-

лски надзорник, читаво поглавлье посвеЬу)е по)ан>у. Ме^утим, сам

НатошевиЬ у ^едном писму исте године пише: „Певан>е, то на]важни)е,

прво средство за душевно оснажевъе и изображение деце, то )е у нашо)

школи сасвим занемарено. Деца нам ништа, али баш ништа незна]у,

или )ош горе, грдно осакаКено и изопачено пева)у."27

Сервскш народит лнетъ доноси 1846. године текст др ©[еодора]

М[андиЬа]: „Еторо пак што црковном п-кино неотликуе, ссу излишка она

украшаваня, или — као што н-кки погр'кшително вш-трнлле. Свако

украшиш, ако е на своим лсксту, довро е и л*кпо е; но п'кнк са везвкусним

нлкитом овтереЬивати тако, да нднпосле од лмлод1е разликовати н1с можно,

11 Архив САНУ, Сремски Карловци, МП-А 83, 233, 234, 243/ 1834. година;

1375/1853. година; 733/1858. година; 1404/1860. година; Фонд породице Ра)ачиЬ,

кути)а 13, 27/1834. година.

19 М. Томандл, Сйоменица йанчевачко! срйско! црквеног йевачког друшшва

1838—1938, Панчево, 1938, стр. 8—11.

10 План )'е заведен под бро)ем 822, 22. V 1842. године, у Протоколу Мини

стерства просвете Срби)е (Архив Срби)е, Београд), али )е документ иэгубллн.

21 Упор., Д. ПетровиК, Почеци виишлас]а у срйско] црквено] мушци, Музи-

колошки зборник, Л>убл>ана, 1981, XVI 1/2, стр. 111—122.

22 Архив Срби)е, Београд, МП IV—301/1839. год., IV—298, 301/1841. година.

23 Архив Срби)е, Београд, МП III—178/1847. година.

84 Србеке новине, Београд, 18. XI 1844, бр. 84.

25 Пешшанско-будииски скорошеча, 2. VII 1842, стр. 7.

2* Архив Срби)е, Београд, МП 48/1895. година.

27 А. Вара^анин, Сшогодишшща дра Ъор^а НашошевиНа, Нови Сад, 1921,

стр. 59—60.
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р!)лв и мвалян показуЕ музикални вкус."28 Слично стан>е потвр1)у]е и

горвъокарловачки е1шскоп Евгенике 1овановиЬ у писму ко)е из Пла-

шког шал>е патри)арху Ра)ачиЬу 1847. године: „Желлнье мое ест, да на

ше овично литурпйско п-кнТе, мало украситсъ, и точно на ноти ставитск

для того, во еже по вскл» нашнлек церквам Единоовразну внтн; нын'к же:

колико церквей, колико учитЕЛЬЕЙ, толнко различитих'к ест п*кн!н". Он жа

ли што сам не разуме музику, па не може „нашЕ п'кнй на нотн поста-

вити, Ер овако се оно неЬе дуго одржати".29

Исюьучиво усмена традици)а довела )е до тога да по)ан>е зависи

од сваког по]"единог црквеног певача. Ни)е било провере, ни)'е било

1ехш$а гесершза, па )е у музици, као и у резину завладело, како Вук

рече, „правило баба Смшьане".30 Евгенике ]овановиЬ )е уочио потребу

да се по)аае нотама забележи, али у то време вероватно ни)е било му-

зичара ко)и би то могао и да учини. Лепоту и знача) карловачког по)ан>а

запазио )е и веЬ поменути школски надзорник, лекар, Ъор1)е Нато-

шевиК, кощ у сводим упутствима за учител>е инсистира да: „Црковно

прение несме вити театрално. Театрално п-книЕ савлажнява светиню цркве.

Старо ервеко п'кнй е, карловачко, лепше е и величлствение, него иное одъ овн

новиТи измншльотина. Карловачко п*книЕ има се свуда увести, а свако др8-

го нзвацити; карловачко люрлю учителки довро знати, и салю то децу учи-

ти; нико нЕсли по своюй волки оке лилодиЕ менятн, !«шъ ман-к нове сми-

ШЛЯТИ, И ДЕЦУ КОЕ ЧЕЖТк 8ЧИТИ."31

Да бисмо употпунили слику, напомивъемо да у то време у ерпску

црквену музику продире и хармотчко или музикално, односно више-

гласно певанъе, ко)е доноси нове проблеме и изазива неспоразуме о

ко)има овде неНемо деталло говорити.

Према посто]еЬим изворима, вишегласно по)ан>е се први пут

чуло у Сремским Карловцима 1834. године на устоличенъу Стефана

СтанковиЬа за бачког епископа.32 Потом, „Славни наш Савва Текел?я,

комъ свагда рода свог процв-кташе озвильно на ердцу лежлло, увео е Тошт

за живота свог собственным трошком музикално п'кнй у Драду. Овом е

красном примеру следовало и Пештлнско Српско общество."33 Поменути

Александар Морфидис )е поред школе щеня)& основао у Новом Са

ду и ученички мешовити хор 1838. године.34 Исте године озваничено

28 Претпоставллмо да иници)али ®. М. представлл)у др ©еодора МандиЬа,

саветника, ко) и се бавио новинарством. За ова) податак захвални смо мр Милани

Бикицки, сараднику Библиотеке Матице ерпске у Новом Саду.

29 Архив САНУ, Сремски Карловци,_МПФ-А 585/1847. година.

30 Л>. Сто)ановиН, Живош и рад Вука Сшеф. КарщшНа, Београд, 1924, стр. 199.

31 Ъ. НатошевиКъ, Кратко уйушешво за ербске народне учишелЬ, 2. поправ

лено издало, Нови Сад, 1861, стр. 37; упор., прво издаше Уйушешво за йредаванЬ

букварски наука учишельима народнихъ училишша у АусшрШскомъ царству, Беч,

1858.

32 Писмо гораокарловачког епископа Евгетца |овановиКа патри)арху 1осифу

Ра)ачиЬу из Плашког, 24. VI 1847, Архив САНУ, Сремски Карловци, МП-А 585/

1847. год.

33 ©[еодор] М[андиК], О музикалном изображенш, Сербсюй народный листъ,

Пешта, 30. VI 1846, стр. 203. На ова) текст л>убазно нам )е указао др Димитрше

Е. СтефановиЬ, научни сарадник Института за ерпскохрватски )език у Београду.

34 Упор., Пешшанско-будимст скорошеча, год. I, 2, VII 1842, стр. 7.
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)е Панчевачко певачко друштво, а неколико година касни)е помшье се

четворогласно певан>е у српским црквама и капелама у Бечу, Трсту,

Петршьи, Карловцу, Земуну и Пакрацу.35

Подстакнути потребама новооснованих хорских дружина и жел>ом

да се Литурги)а пева вишегласно, по)едини ман>е познати музичари

бележили су и хармонизовали напеве литурги)ских песама. Године 1846.

„КеК се и \- Кечу музикално п*кн!( кдко у едной, тако н другой греческой

црквн установило, о ком су и Кечке музикалне новине с найвеЬом

похвалой се изрлзиле. бдно е от Профессора Г. Праера36, а друго от Г. Ра-

ндхартннгера37 по старил» нашит црковним меиодТяма на музнку ставлено;

от куда се лако внднти може како е старо наше п'кше лФпо, кад се вешто

и вкусно на ноте стави па слично искусном уву п"ква."38 Рандхартинге-

рова хармонизаци)а Литурги)е се веома дуго, чак до II светског ра-

та, задржала на репертоару Првог београдског певачког друштва,

ко)е и данас у сво)0) нототеци чува неколико нотних примера.

Литурги)у )е компоновао и Александар Морфидис за сво) хор у

Новом Саду, а нешто нотног материала налази се у Библиотеиц

Матице ерпске у Новом Саду.39 Самоуки музичар Никола ЪурковиЬ,

диригент Панчевачког певачког друштва и учителе по)ан>а у Београду,

компоновао )е две Литурпф св. .[ована Златоустог, ирмос и Литурги)у

св. Василиса, велики бро) тропара, кондака и ирмоса за црквене празнике

— све за мешовити хор. Н>егове рукописе откупила )е Панчевачка

црквена општина и предала их Певачком друштву на употребу.40

Васпитаван у оваквим приликама у Араду, Пешти и Бечу, Кор-

нели)е СтанковиЬ }е веома рано сагледао ко)ИМ путем у музици треба

поЬи. У предговору сво)е прве кн>иге црквеног левака он каже: ,,црк-

вено е поян'к наше, драгоцено влаго нашега народа", па га зато „валя 1ош

сачувати, и пред свет изнети, нека му и он зна вредност н'кгову. А наро

дно поян'к елчувакемо онда, ако га напншемо, онако напншемо какво е. Ти

ме Ьемо Тош и то учиннтн, да Ье сав народ ервеки, кон се оваквим гласи-

м& Богу моли, молити се свуда еднако. Еао што су му осеЬаня еднака, тако

ке их и еднаким гласом казивати." ИстичуЬи жел>у да мелодике што ве

рите забележи, Корнели]е дода)е да Ье дело праву вредност имати

тек „ако се у народу прими и по нФму хд9<ионично поян'к уведе. Тон е

85 Упор., Д. ПетровиЬ, на», дело, стр. 115—117.

86 СопГпес! Ргеуег (1807—1901), упор., Е1Гпес1е ВегпЬаиег, Сои/пЫ ьоп Ргеуег,

Зет ЬеЬеп ипй УРегкеп, гп\1 1кеташскеп Ка1а1ое зехпег \Уегке, М$сЬг. 01$$., №1еп, 1951 ;

К. Р1о121Пвег ипй С. ОгиЬег, МизгкцезсМски Онеггеккз, Ваги! II, Сгаг, 1979, стр. 239.

37 Вепе<Кк1 КапоЪаПтвег (1802—1893), упор., 1лк1т8 РНсЬ, Бег к.к. Но/-

кареИпкгЯет ВепесНа Капа'кагшвег (1802—1893), ЬеЬеп ипЛ №етк, Мзспг. Б1$з., №1еп,

1977; К. Р1о12Ш8ег иш! С. ОгиЬег, пае. дело стр. 239; Тпе №» Сгоуе Экпопагу оГ

Мизк апс! Мизклапз, е<3. 8. ЗасНе, 15, Ьопдоп, 1980, стр. 582.

38 0[еодор] М[андиК], на», дело, стр. 204.

89 Алоуы ыузичких комйозицща Александра Нисиса Морфидиса из 1870. године,

Библиотека Матице ерпске у Новом Саду, МР I 8 (Муз. 987).

40 М. Томандл, Сйоменица йанчееачко! срйскох црквеног Певачког друшшва

1838—1938, Панчево, 1938, стр. 86. 1едан рукописни примерах Ъурковикеве Ли-

турги)е (хорске деонице) налази се у заоставштини Бранка Чене)ца у Архиву САНУ

у Сремским Карловцима.
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цтклн дело ово и намен-кно."41 Поред тога он истиче ]'ош )едан важан

проблем у разво)'у црквеног по)'ан>а, )ер „когод зна црквено поян-к у

народа срвског позна как» то п-квци по црквали нашим извиян-км и управ

рейи ачен^м по своюй Цудн дотеру1у и кваре те се сталински стид све ве-

Ьмл гуви."48

РадеКи са провереним и одабраним по)цима у Сремским Карлов-

цима — )едан од н>их )е био карловачки, а потом оофчки прота Ата-

наси)е ПоповиЬ, наставник по^агьа у Богослови)И и Гимназией — Стан-

ковиН )е желео да забележи на)чисти)у варианту карловачког по)ан.а

и тиме помогне да „поянФ у црквама усдначсно вуде." Сам Корнели)'е

истиче: „Да с мелодвя написана верно како се у нас по*к, за то довар сто-

и/иъ. 6р сам их све свирао и пред влажено упокоФним патриярх,ом нашим

1осифом, пред високопрсосвештеним г. Михаилом, митрополитом, пред влл-

дикама и свештенством нашим, те за то, што они признаше — найкомпе-

тентние осове у овом послу — тврдим и я да в мелодия довро написана."43

У заоставштини Корнели)'а СтанковиЬа, ко)а се чува у Исто-

ри)СКО) збирци Архива Српске академике наука и уметности у Београду

под броней 7888, налази се — поред седамнаест свезака хармонизованих

црквених напева — пет свезака (око 400 страна) )едногласних записа

црквених мелоди]'а. Аутор )е у свескама обележавао табаке, ме!)утим

приликом накнадно извршене пагинащф многе су стране измештене

и редослед ^е поремеЬен. Увидом у ова) материал открива се Корнелщев

метод рада на бележеау напева. Текстове )е на^чешКе бележила друга

рука (у пробама пера има потписа ьеговог при)ател»а Ф. ДемелиКа),

по слоговима, испод лини)'ског система. Слуша)уКи певаче Корнели)'е

)е веома брзо, изнад посто^еЬег текста, уписивао ноте. У рукописима

се уочава несигурност приликом записиван>а по)'единих мелоди)'ских

формула, изнад ко)их се налази знак питаньа. Ритам )е у овим )едно-

гласним записима Слободан и одговара метрици текста и мелоди)"ским

фразама, за разлику од хармонизованих напева ко)и су уклопл>ени

у тактове. Занимлдве су честе синкопе й \ Г* , карактеристичне за

кщевски росщев. На два места налази се потпис и датум; оба пута )е

то 1857. година.

Други део СтанковиКеве заоставштине чини осамнаест свезака

црквених напева хармонизованих за мешовити хор. Ту се налази ком-

плетан Осмогласник, означен Корнели)'евом руком као ,,основ пФнТя",

затим песме из Триода, Пеншикосшара, Празничног мине]'а и различите

литурги^ске песме. Све су хармонизаци)е ра^ене у Бечу од 1856. до

1862. године, како сам аутор каже „под управом мога доброга про-

фесора Сехтера". Само се у свесци бр. 12 налазе два записа ко)а све-

доче да су песме на Цвети „писане у манастиру Раваници у Фрушко)

Гори 3. и 4. 1ула 1861. године".

41 Корнилие СтанковиН, Православно црквено йоянЬ у ербско! народа, кн>. I,

Беч, 1862, стр. II.

41 Нав. дело, стр. I.

** УПор., напомену 41.
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Просто )'е невероватно да ]е та) млади, болешл>иви човек за само

седам година рада савладао и завршио ово велико дело. Овом при

ликом неНемо анализирати н>егове записе и хармонизашф. Жел>а нам

}е да истакнемо у ко)0) мери ]'е млади Корнслще обухватио и задовол>ио

две основне тежя>е и цотребе српске музике половиной XIX века:

1) да се нотама забележи музичко творенное, настало на старим основама

и под разнородним утица)има на подруч)у Карловачке митрополите

кра)'ем XVIII и почетном XIX века; 2) да се ови напеви хармонизу)у

и тако ставе на распрлаган>е све бро)ни)им српским хорским дружинама

у Кнежевини Срби^и, Старо) Срби)и, Аустро-Угарско), Далмацией.

СганковиНевим следбеницима )е ово дело било драгоцен путоказ и

ослонац да се лакше и брже по^е дал>е. Данас, у намерама и остваре-

1ьима Корнели)а СганковиЬа, сагледавамо право извориште изузетних

уметничких достигнута двадесет пет година мла^ег Стевана Мокрааца.

Крадем века, 1889. године, Едвард Григ )е српском државнику

Светомиру Никола^евиКу у Кристи)ани)и спомин>ао записе црквених

напева Корнели^а СтанковиЬа; Игор Стравински )е 1933. године рекао

Петру КоаовиЬу: „Проучава)те вашу српску црквену музику: у н>0)

су врло интересантни елементи."44 Аустри)ски композитор и познати

музиколог-византолог Егон Белее (Е§оп №е11ез2, 1885—1974) )'е студи-

ра)уЬи записе Осмо1лаашка Стевана Мокран>ца, почетном овог века

открио принцип изградвье византи)'ских мелодика.45 Ипак, и данас

када )'е ова музика овековечена у многобро)ним нотним записима и

хармонизаци)ама, када )Ош увек живи у усменом предаау, носеЬи у

себи посебне лепоте изворног певаьа, налазимо се у ситуации да )е,

као неку далеку, скривену прошлост откривамо и постепено представ-

л>амо сводим савременицима.

Иатса Регготс

ТНЕ СН1ЖСН ЗШС1ЫО ОР 5КЕМ5К1 КАКЬОУС1 А№) ТНЕ ШЖК ОР

КОКЫЕЬЦЕ ЗТАМКОУ1С

5 и т т а гу

Тпе репос! туЫсп цшпес11ат.е1у ргесейей КогпеН)е Згапкоугё'.* ас-

тагу \та$ а гитт^-ротг т Ше сепшпез-оИ 1гас1топ о!" ЗегЫэп спигеп

пиша Тпе о1с1 ггасииоп, Вугатше ш ол§ш, пас! Ьееп ехрозес! го ш(Тегет

тПиепсез \у1гЫп гпе геггпогу оГ гпе МетэроШапаге о!" КаНоусд <1ипп§

*пе 18Л сепшгу. Ргот Ше ;>игУ1у1п§ тагепа1 еуИепсе апс! Ыыог1са1 с1о-

ситетз дте пауе ^огтес! иге ргезепг-ёау р1сшге о!" тизк апй 1Ь йеуе-

44 П. КошовиЬ, К>ьша о иузици, Београд, 1947, стр. 73, 17.

45 Е. №е11е82, Иен 8егЫ$ске ОксоесНо: им! (Не Кггскепгдт, Мшда Засга, 50 1аЬг-

еапе, НеЛ 2, КевепвЪигб, 1917, стр. 17—19; Исти,1)«« Зсгикшг йе$ !егЫ$скеп ОкЮеског',

2е11«сЬпГс Гиг Миз&шззешсЬай, II, Ьегрг^, 1919—1920, стр. 140—148.

ю
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1ортепг апс! р1асе т ЗегЫап Ьоигдео13 зоаегу аг гпе шт оГте 1 8гп сепшгу.

Тпе зоигсез оГоиг игГогтагюп аге: 1/гпе пеитаис тапизспргз улгЬ Огеек

апс1 81ауотс гехгз; 2) таг^таНа т М55; 3) гпе агсЫуа1 тагепа1 оп спигсЬ

8ш^ш§ щ зспоо1з, оп аггетргз го рппг пеитаис Ьоокз, оп гЬе Гоипсипв

о!" зспоо1з апа гпе геасЫпд ог" сЬигиП зтдтд т Лет, оп гпе сопсегп зпоу/п

Ьу Ызпорз, геаспегз апс! гоутзреорк (о ксер гЫз сЬигсЬ зт§т§ ш 118

Ьезг Гогт (гпе Каг1оуа спапг), оп те ипгеаНзеё уЛзЬ ю гесога гпе сЬшсЬ

зтцрпц т тш1са1 погагюп, апс! оп те Ьедтптд оГ те тггодисгюп оГ

зтдт§ ггот погез гог гоиг оаггз.

Когае11)е ЗгапкоУ1С с1еаг1у зау/ те ргоЫетз оГ ЗегЫап тизк, зШ!

1еГг со те геа1т оГ ога! ггасигюп. Ву соИесппд апё попп§ с!оул1 те Каг1оуо[

уалапгз оГ ЗегЫап папопа1 сЬигсЬ 8т§т§ (17 Ьоокз оГ пагтотгео* спигсЬ

те1осиез апс! аЬоиг 400 ра§е» ог" спапг аге ргезегуеа') пе загхзПес! глуо Гипск-

тепга1 азр1гапопз апс1 пееск оГте тиз1сз1 си1шге оГЫз ите: 1) гпе зепт^

йодуп т гтшса! погагюп оГ те те1осНе$ у/ЫсЬ агозе т гпе агеа оГ гпе

Каг1оус1 МеггороНгапаге аг те шгп оГ те 18гЬ сепшгу; 2) гпе пагто-

тгаиоп от" тезе те1осие8 зо таг теу Ьесате ауаПаЫе го гЬе еуег тоге

питегоиз ЗегЫап с!юга1 зоаег^ез т гпе Рппсеёот оГ ЗегЫа, гЬе Аизгго-

Нип§апап Етрхге, ЗоигЬ ЗегЫа (осоцпеё Ьу гпе Тигкз) апс! Оа1гпаг1а.



МИРКА ПАВЛОВИЋ (Београд)

ЗАОСТАВШТИНА КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА

Реч је о историјату Корнелијеве рукописне заоставштине која

се налази у Архиву САНУ у Београду — Историјске збирке, бр. 7888,

— документима о тој заоставштини и настојањима да се ти рукописи

штадшају. Под поменутим бројем налази се следећи материјал: а) 17

рукописних свезака — књига (обележених од I—XVII, одн. од А—К),

укупно 1438 страница црквеног појања четворогласно обрађеног; б)

више стотина неповезаних страница једногласних записа; в) непотписани

прение Осмогласнша из 1884 г. и из н>ега непотписани и недатирани

нотни прение првих шездесетак страница без текста,1 г) препис Блажена

свих осам гласова из 1912. г. са потписом преписивача Свет. Анђелића;

д) једна страница црквенословенског текста из Осмогласника и е) два

списка: један — рукописа четворогласно обрађених, друга — цело-

купног материјала под наведении бројем.

У току деценија у којима се разматрало да се Корнелијеви руко

писи из ове заоставштине штампају, често се истицало да је један део

материјала потпуно припремљен за штампу. Међутим, иако су неке

свеске, Као нпр. свеске А и В (I и II), чист препис у којима је Кор-

нелије, чак и печатом од црквеног воска са рељефним словима С и

лиром, оверио завршетак рада на појединим целинама ■— у свим све-

скама наилазимо на љегове примедбе, забелешке и напомене на нашем

и немачком језику,2 понеко објашњење,8 датуме, а у неким и непот

1 Распоред тактова на страницама идентичав је са оннм у препису Осмогласника

из 1884. г. Док су прве странице пажљиво рађене, касније — пуне су грешака и

то што даље, то горе.

* Нпр. у св. В(П), стр. 18, поред датума 18/30. аугуста 1858, пише „које

ии је тешко било израдити"; стр. 53 исте свеске „евршио сам Божијом по-

моћу", а на крају свеске ,,овај читав Осмогласник (Основ пјенија) с Божијом по-

моћу евршио сам 29 марта/10 априла 1859 у Бечу". Видети такође св. Е(\0, стр.

39, 40; св. ЩУШ), стр. 57; св. К(Х), стр. 10, 55; св. 0(ХУ1) стр. 2, 3, 5, итд. На

немачком: напр. св. С(Ш), стр. 135, 165, 169, итд.

Пошто азбучни ред ознака на свескама не одговара увек и редоследу бро-

јева како су свеске обележене, дајемо упоредо обе ознаке. У првим списковима ре-

дослед је био следећи: А(1), В(И), С(Ш), ЩГГ), ЩУ), Р(У1), С(УИ), ЩУШ),

1(1Х), К(Х), ЦХ1 — а на корицама пише XII), М(Х11), Ы(ХШ), 0(Х1У), Р(ХУ),

10*
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луни или испргтурани материал — нпр. у свескама С-К (III—X)

и N (XIII), ала ндрэчиго у свескама Р иК (XI и VIII). Осим свезака

А и В (I и II), остале су чгсхо писане ужурбано па и неуредно, са )ас-

ним додуше нотама, али тешко чипьивим текстом, забележеним неу)ед-

начено, некада различитим мастилом или другим пером, некада накнадно

уписаним или уопште неуписаним.4 Поред тога има и неких примедби

унесених црвеном и плавом оловком, о чему Ьемо говорите каапф.

У сваком случа^у, све у овим свескама, укл>учу)уЬи и свеске А и В

(I и II), говори да )е Корнелиев обра^ени материмая имао намеру )ош

да сре!)у)е, можда проверава, препише и тек касшце припреми за

штампу. Ову претпоставку подржава и )'една белешка филолога }ована

БошковиЬа, блиског Корнелщевог друга, на ко)у смо недавно наишли

у Архиву Срби)е.5 То )е у ствари недовршени концепт, прибележен

оловком, са непознатом сврхом, по свему судеЬи после Корнели)евог

другог духовног концерта у Бечу 1861. г., када )е и БошковиЬ био

тамо.6 Поред осталог Бошковик )е забележио: ,,... СтанковиК )е радоьу

око црквеног певан>а узео за задатак свога живота. Он многе године

не мисли штампати то сво;е дело — изузима)уЬи може бите по^едине

партите — него )е наумио да купи нащре по народу варианте...". На-

ведени редови из БошковиКеве белешке, са )*едне стране поткрепл>у)у

сведочанства неких савременика да се Корнели)е у току рада на црк-

веном п)ени)у често двоумио.7 Зато )е и хтео да бележи варианте,

а ово об)'ашн>ава и зашто у н>еговим рукописима понегде има понов-

л>ених, али не и идентично записаних оделлка.8 Са друге стране, на-

ведени радови упуЬу)у и на то зашто у Корнели)евим штампаним кзьигама

Православно црквено йо]шье у Срба има делова ко^и су унесени „преко

реда". Биле су то у ствари само штампане „по)едине партите".

Готово у свим свескама налазимо Корнели^еве записе датума

завршетка обраде по^единих оделяка — углавном у Бечу од 1856. до

<2(ХУ1) и К(ХУП). Ме1)утим, изгледа да после св. М, бро)еви нису били означени.

Додао их )е Н. ТрифуновиЬ у своме извешта)у из 1881. г., а како ни)е знао редослед

слова латинске азбуке, он их )е испретурао, па )'е означио: Р — юьига XIV, К —

юьига XV, О — юьига XVI и (5 — юьига XVII. Те ознаке )е исписао и на неким

свескама, уколико то ни)е исписао Ст. ЗафировиК, кощ их уедини следи у последнем

списку. У неким списковима уместо римских бро)ева употребллни су арапски.

8 Нпр. у св. В(П), стр. 25, он об)шшьава зашто )е код сшихочье I гласа

променио ,,тон-арт" од О-дура на Е-дур — ,,да би се лакше могло покати", и томе ел.

4 Видети нпр. св. С(Ш), Е(У) и ОСУП), или св. Р(У1), стр. 7—10, итд.

• Архив Срби)е — ПО 60/93.

• Видети у Аушо6итрафи]и сликара Стеве ТодоровиЬа, Матица ерпска Нови

Сад, 1951, стр. 36—7.

7 Даница, 1861, 11, стр. 172 — мшшьсн>с Корнели)евог учителе чувеног

теоретичара Симона Сехтера (ЗесЬкг). Мих. Полит-ДесанчиЬ : Покоршци, 1893,

пренето у Бранику, 1899, бр. 57. Федор ДемелиК: Корнели]е СшанковиН, Летопвс

Матице ерпске, 1865, кя>. ПО, стр. 219. Век поменути концепт 1оваиа БошковнКа

(Архив Срби]'е — ПО 60/93). Васа Пушибрк: Предлог Саеезу срйских йевачких дру-

шшава, Гусле — лист Савеза ерпских певачких друштава, Сомбор, 1914, 5, стр.

69—79 (вид. стр. 75).

• Св. 0(ХУП) — цела, са изузетком Ншье силн; на више места у св. Н(УШ)

— упоредити нпр. означене оделке на стр. 15. и 39. и 14. и 38.
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1862. Али, постоје и изузеци, као Што су нпр. делови у свесци Ь (XI),

писани у фрушкогорској Раваници 1861.9 Има и примера да је означио

датум, али не и годину, или где није забележио место. У том погледу

привлачи пажњу свескаН(УШ), и то пре свега због напомене на стр.

48: „Овај празник Благовести", записав је, „сбожјом помоћу сврших

11/23. Априла у Бечу и намера ми је сад да и народне Србске песме

из живог извора нацртам". Ова белешка је занимљива због два раз

лога. Прво — зато што сведочи да је упоредо са радом на записивању

црквеног певања он мислио и на записивање „из живог извора" све-

товних народних песама; друго — што ова белешка изгледа да је доста

раног датума. Найме, Корнелије је забележио датум и место, али не

и годину. На крају пак свеске, а логично је да претпоставимо да је

свеску попуњавао редом, уписао је датум и годину — 21. децембар

1856, али није назначио место. Пошто знамо да је целог пролећа 1856.

концертирао по Војводини и у Београду,10 онда записани април на

почетку свеске није био 1856, већ 1855, време када знамо да је био у

Бечу и одржао свој први духовни концерт у сали Мгшкуегет-а.11

Са друге стране, он се крајем лета 1856. разболео и отишао код својих

у Будим на лечење,12 где је остао целе јесени, а можда и почетном

зиме. Сасвим је могуће да је свеску о којој је реч и довршио у Будиму.

Према подацима којима располажемо13 Корнелије је на бележењу

појања у Карловцима радио већ у лето 1854, што је прихватљивије

у односу на догађаје који су следили од године 1855, која се обично

помшье као почетна. Ако је наша претпоставка тачна да је почетак

свеске Н (VIII) настао с пролећа 1855, онда би то могао бита и наб

ранији обрађени материјал у заоставштини.

Док у укориченим свескама налазимо врло често да је Корнелије

забележио датум завршетка обраде појединих делова, једногласни

записи су ретко датирани. Но у тим белешкама је могуће пратити развој

његовог нотног рукописа, па према томе одредити да ли су неки ранији

или каснији.14 У заоставштини се тај материјал налази под бројевима

19—23. Највећи део је под бр. 22 и означен је као Збирка празничних

песама за један Глас, рукопис-концепт од 330 исписаних страница на та-

бацима нумерисаним од 24 до 101 . Очигледно је да су прво били оз

• Делови у св. Ь(Х1) довршавани јула мессца 1861. у Раваници, тј. у периоду

када је чекао решење на своју молбу да му Правителство Србнјс помогне да би могао

да бележи народне мелодије по Србији. Омогућено му је решењем Кнеза Михаила

од 9. августа 1861. Докуменат у Архиву Србије, Државни савет — КЫ 888/861.

10 Ст. Тодоровић: Аутобиографија, стр. 32 (нал. 7). Србски дневник, 1856,

16, стр. 2; 25, стр. 2; 41, стр. 2; 50, стр. 2. Шумадинка, 1856 — 17. IV и 20. IV. По-

дунавка, 1856 — 7, стр. 55; 8, стр. 163. Српске новине, 1856, 45, стр. 183.

11 Србски дневник, 1855, 27, стр. 1—2; 29, стр. 1—2. Српске новине, 1855,

36, стр. 150; 1856, 45, стр. 183.

12 Ст. Тодоровић: Аутобиографија, стр. 32.

13 Србски дневник, 1855, 27, стр. 2. Подунавка, 1856, 12, стр. 94. Српске

новине, 1856, 85, стр. 341 (уводник). Вила, 1866, 17, стр. 271.

14 Упоредити нпр. Сеетилник (бр. 21 у списку С. Зафировића у Архиву

САНУ) и почетак 3бирке празничних песама (бр. 22 у истом списку) са срединой и

крајем ове збирке.
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начени табаци, а да су касиије, вероватно приликом последњег пописа

1951, означене странице — пошто је страна бр. 1 на почетку 24. табака.

На више места у овом материјалу налазимо забележену годину 1857,

када знамо да је Корнелије поново радио у Карловцима.15 Међутим,

док стране иду редом, многи табаци недостају. Пада у очи да најчешће

недостачу два или више суседних табака. Пошто се у свим списковима

број табака приближно слаже, могуће је да је неке још сам Корнелије

издвојио у току рада, па више нису прикуључени главнини. Иначе,

писано је неуједначено, тактице су на много места накладно грубо упи-

сиване, често црвеном и плавом оловком, чиме ћемо касније да се по-

забавимо. Постоји и понеки Корнелијев коментар, понека туђа примедба,

на више места исписано латиницом презиме Корнелијевог друга и био

графа Федора Демелића.16 Понегде је исписан само црквенословенски

текст између линијских система.17 Овде се намеће једно интересантно

питање за етномузикологе, без обзира да ли се ради о црквеној или

световној музичкој традицији: како је Корнелије, први стручни српски

записивач, приступав бележењу? Да ли је прво исписивао текст, па

онда мелодију, или је можда бележио прво мелодију, па после потпи-

сивао текст — што према постојећем материјалу изгледа мање вероватно.

Као што је познато, Мокрањац је бележио истовремено и текст и ме-

лодију.

Споменуто је да у заоставштини цостоје два списка материјала,

а који су у ствари први и последњи од осам којима располажемо. Први

није датиран, а потписала га је Марија Розмировић из Будима, која

је рукописе и уступила Министарству просвете. С обзиром да се о

заоставштини расправл>ало на седницама Уметничког одсека Србског

ученог друштва 23. и 28. августа 1872. године, када је затражено да

се „музикалије пре откупа прегледају и оцене" и да је то учињено

упоређујући га са приложении списком на састанку Уметничког одсека

10. марта 1873, 18 највероватније је да је тај списак састављен негде

између половине септембра 1872. и половине фебруара 1873. По свој

прилили Марији Розмировић је неко стручно лице помогло, јер је

грађа зналачки исписана. У односу на овај први списак, последней,

који је из 1951. и који смо већ споменули, далеко је мање детаљан.

Саставио га је Ст. Зафировић. Материјал означен арапским бројевима

је према овом списку.

У свим списковима материјал у свескама се помивъе подједнако,

а неповезани различите Разлике су наступале зато што пописивачи

углавном нису имали увид у претходне спискове, па је сваки бележио

по свом нахођењу: бројећи стране, листове или табаке, некада проце-

њујући „од ока", неки бележећи табаке који недостачу, а други који

постоје или га уопште не спомињући. На крају најранијег списка, о

15 Србски дневник, 1857, 62, стр. 1—2.

16 На стр. 129 (само почето), затим на стр. 196, 207, четири пута на стр. 215.

17 Текст исписан између линијских система без нотних записа налазимо на

више места, нпр. у бр. 22 на стр. 54, 55, 56, 68, 73, 164, 165—174, итд.

18 Видети Гласнике Српског ученог друштва из 1872. г., XXXVI, стр. 310—2

в из 1873. г., ХХХГХ, стр. 307—21 и 327.
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њему стоји забележено: „осим горњега има на једно 40—50 листова

неизрађених композиција, у којима је означен само први глас без остала

три, а тај први глас само је скицирао по чувењу, јер нема још назна

чение тактовних подела."

Дакле, први пописивачи нису увиђали прави значај ових записа,

сматрајући их за скипе у којима „чак" није била означена ни ,,так-

товна подела". Као што је познато, међутим, баш равномерна подела

на дводелне тактове била је међу врло озбшьним замеркама у вези

са Корнелијевим радом на црквеном појању.19 Могуће је да је Корнелије

уносио тактовску поделу чисто из практичних разлога — ради лакшег

сналажеља левача. Где је било јасно, поделу је уносио одмах. На неким

пак местима тактице није уотпте унео, понегде их је исписао накнадно

(нпр. у бр. 22, стр. 113—5), или је исправно првобитну поделу (нпр.

у св. Н, VIII, на стр. 78 или 22—3), а на неким местима је повремено

прелазио из дводелног у троделни такт Гнпр. св. А, I, стр. 26, 47, 117,

или св. В, 1 1, стр. 1 1—12, итд.). Очигледно је тражио што боља решења.

Документарни материјал о Корнелијевој заоставштини веома је

обиман и износи на стотине страница. Али, сумње нема да докумената

има још. Найме, тај материјал се углавном налази у Архиву Србије

у црквеној необрађеној грађи Министарства просвете. Сложен је без

реда у кутијама по годинама, што намеће преглед сваког од десетине

хиљада докумената понаособ. Но и оно до сада пронађено пружа кон-

тинуирану слику збивања везаних за ову заоставштину.

Полазна тачка у сагледавању историјата овог материјала јесте

предговор за књигу Блажена — свеска А (I) у Корнелијевим руко-

писима, која је 1922. г. настојањем СКА једина из ове заоставштине

штампана. Предговор за ову квъигу написао је још 1914. г. сликар

академик Стеван Тодоровић, годину дана млађи друг и сарадник Кор-

нелијеЕ, човек који се током готово 70 година свога дугог живота за-

узимао за идеале и дело свога друга. Предговор је писао у деветој

деценији живота. Иако су пеки детаљи које наводи изгубили у пре-

цизности, подали о Корнелијевој заостаБштини потпуно објашњавају

каенг је догађаје, а документа којима располажемо надовезују се логично

на њих. Према Тодорови^у, Корнелије је приликом напуштања Бео-

града, ради лечења 1864. г., оставио све своје белешке и нештампане

рукописе црквене музике у једном сандуку у Министерству просвете.

Ово потврђује и Корнелијево писмо од 2. октобра 1864. г. упућено

Јовану Бошковићу.20 У недостатку новца за лечење он је, према То

18 Видетн о томе редове које је Мокрањац написао у предговору за свој Ос-

могласник, као и оштри суд Ј. Маринковића исказан на скупу 15. октобра 1913. г.

— Годишњак СКА, XXVII, стр. 71.

У Српској црквеној општини у Будимпешти постоје још три Корнслијевс

рукописне свеске црквеног пјенија са још неевидентираном садржином, а којс писац

ових редова није имао могућности да види. Према сведочанству др Димитрија Сте-

фановића, коме је пружена прилика да их летимице погледа, у једној постоји Кор-

нелијево објашњење зашто је приступио подели на тактове. Могуће је да ће ово

објашњење, када се обелодани, да баци потпуно нову светлост иа цело питан>е.

« Архив Србије — ПО 60/117.
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доровићу, узео зајам од рођаке Марије Розмировић, која је у залог

тражила његове композиције. На Корнелијево тражење, опет према

Тодоровићу, он му је сандук са радовима послао за Будим. Међутим,

према горе поменутом и још једном Корнелијевом писму,21 то је учинио

Јован Бошковић. Даље податке о материјалу имамо из савремених

извора, са седница Српског ученог друштва јануара 1871. г., на којима

је Тодоровић Јгредложио да се Штросмајеров дар од 100 дуката ће-

сарских употреби за откуп Корнелијевих рукописа. То је и прихваћено.22

На седници августа 1872. г. Тодоровић говори о Корнелијевом раду,

заслугама и корацима предузетим да се заоставштина откупи. Из ре

ферата сазнајемо да се Београдско певачко друштьо у више наврата

распитивало о том материјалу и да је члан друштва Милан Миловук,

вероватно у току лета 1871. г.,23 у Будиму безуспешно код наследника

покушавао да му уђе у траг. Године 1872. јанила је поменута Марија

Розмировић Београдском певачком друштву да су рукописи код н>е

и да је вољна да их уступи за 500 дуката ћесарских, а за које тражи

да буду исплаћени Корнелијевој сестричини Марини Моциковој.24

Овде се у кратким потезима први пут помине садржина и обим мате

риала — 188 табака, што значи да је узет у обзир само материјал у

свескама. Пошто Српско учено друштво није имало потребна среда ва,

одлучено је да се као „народно благо" препоручи српској влади на

откуп. Неколико месеци касније, марта 1873. г., као што је већ поме-

нуто, заоставштина је по списку и прегледана. Тај списак је, са малим

разликама у односу на постоје^и оригинал у заоставштини, објављен

у XXXIX књизи Гласника Српског ученог друштва, а у наставцима

и у Србским новинама.25 Међутим, прошло је пуних седам година,

вероватно условљено и ратовима 1876. и 1878. г., док је заоставштина

откушьена. Нема сумње да је у ово.ле одиграла улогу и чшьеница што

21 Корнелијева писма Јовану Бошковићу од 2. октобра 1864 (пом. у прет-

ходној напомсни) и од 20. октобра 1864 (Архив Србнје — ПО 59/1389).

22 Гласник Српског ученог друштва, XXIX, састанак уметиичког одсека

1 6. Јануара 1 871 . г. Међутим, на састанку одбора 1 8 . фебруара 1872 (Гласник, XXX1 1) ,

Штросмајеров поклон увршћен је у редовне трошкове Српског ученог друштва.

У сваком случају био је нсдовољан за откуп Корнелијевих рукописа.

28 Може да се претпостави да је то било у лето 1871. г. јер је Миловук 23.

јуна тражио дозволу од Министарства да проведе одсуство у Аустрији (Архив Ср-

бије, М. Пс. V—54—2/71).

24 Гласник Српског ученог друштва, XXXVI, седнице Уметничког одсека

23. и 28. аугуста 1872. г.

Занимљив је услов (стр. 311) који поставлю Марија Розмировић: ,,Да би

пак дело покојниково онако исто печатано било, као што је и написано, као услов

ставлл: да јој се од свега дела даде препис на који би она дала реверс, да никакву

употребу чинити неће, но једино ради срашьеша, да одпечатак буде оригиналу веран."

Овај услов се више не помиње пошто је био тешко изводљив, па је вероватно Марија

Розмировић одустала од њега. У даљим преговорима такође се више не помшье

ни исплата Марини Моциковој. Али да је Марији Розмировић било врло стало

да Корнелијеви рукописи угледају светлост дана, сведочи и чнњсшша да је оставила

завештање од 2000 дин. да се ттампају, што се помивье у Годшшьаку СКА за го

дину 1913. Погрешно је назначена као Марија Розмановић.

25 Гласник, XXXIX, стр. 307—321. Српске новине, бројеви 256—260, 262,

264. Обо би били трећи и четврти списак којима располажемо.
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]е у том тренутку Сто)'ан Новаковин попово постао лшнистар просвете.

Заоставштина )е откуплена децембра 1880. г., из кога времена посто^е

у Архиву Срби)е два списка ових рукописа — )едан ко)и )е написао

брат Мари)с Розчировик, судила из Београда Вениамин РозмировиЬ,

преко кога ]с трансакщф и извршена, и други, нетто опширни)'и,

чиновника Министерства.26 У овом списку, ко)И )"е и РозмировиЬ

потписао и ко)и )'е у ствари био припремл>гн за примопреда^у, материал

ко)"и ни)'е у свескама помивъе се да ]'е на 32 табака. У списку пак самог

РозмировиЬа, на кра^у после потписа, додаю )е: „Осим тога има )едно

20 табэка разне макулатуре, може бита проба само, ал ни)'е за употребу

)ер и комиси)а вештачка (т). уметничка — прим. М. П.) ни)е то ува-

жавала." Ови редови об)апцьава)у зашто се у касни}им списковима

)едногласни записи на)чешКе поминъу да су на 52 табака.

Два дана пошто )е материал откуплен, упуЬен )е из Министарства

ант Државно) штгмпари)'и са питан>ем да ли )е у са&у да га штампа,

макар и по цену да се доведе слагач са стране. Штампари)а )е одговорила

потврдно уз услоь да се одреде два стручна корешора — за црквено-

словенски текст и за ноте.27 Почетном 1881. г. Сто)ан НоваковиЬ од-

ре^у)'е комиси)у: протосин^ела Никанора — професора Богословие,

Стевана Шрамг — предавача нотног певан>а у Б01 ословищ и Даворина

теньа — члаьа Српског ученог друштва, ко)'има налаже да преглсда^у

рукописе, да их доведу у ред и да предложе „план по коме би публи-

каци)у требало и?вршити".28

Овде треба спомгяути 1'едну чтьеницу: у току децени)'а, низ лич

ности се са дужном пажньом односио према Корнелщево) заоставштини

и помагао разна насто)ан>а у вези с н>ом. Ме1)у овима )е био и Уенко.29

На сво) качин увек )е показивао поштован>е према Корнели|евом делу.

Пре свега као хоровода — Панчевачког српског црквеког певачког

друштва и Београдског певачьог друштва — он )е на репертоару одр-

жавао Корнели)еву литурги)у и неке од аегових песама,80 што многе

28 Списан ко] и )'е поднео Вениамин РозмировиЬ налази се у несре1)сно) прк-

вено) гра1)и Министарства просвете — М. Пс. Ц. бр. 639/81, кути)а 3189. Списак

ко)и )е саставио чиновник Министарства 18. децембра 1880. г. налази се у несре-

})ено) црквено) гра!)и Министарства просвете — М. Пс. Ц. бр. 429/81, кутила 3189.

Вениамину РозмнровиЬу )е исплаКено за Корнелщ'еве рукописе 18. децембра 1880. г.

*7 Архив Срби)'е, М. Пс, П. бр. 6837/80 (20. XII 1880). Одговор штампарвде

бр. 721 (29. XII 1880), Архив Срби]е, М. Пс, П. бр. 7066/1. Видети у несре!)ено)

црквено) гра!)и — Ц. бр. 429/81, кутща 3189.

» Архив Србщ'е, М. Пс, П. бр. 7066/2 (4. V 1881).

*» О односу Корнели)е — 1енко видети Драготин Цветко: Даворин ]енко

и н>егово доба, Посебна издан>а САНУ, СС1, Музиколошки институт, кн>. 4, Београд,

1952, стр. 49, 50, 59, 60, 91, 98, 99, 102, 156, 177, 184, итд. као и писмо 1енка Кор-

нели)у у Архиву Срби)е — ПО 107/70.

30 Миховил Томандл: Сйоменица Панчевачко! срйскох црквено! йевачкел дру

штва 1838—1938, Панчево, 1938^ стр. 108—9, 114, 126, 127. Спира Калик: Сйо

меница Београдског йевачкох друшшва 1853—1903, Београд, 1903, стр. 57. Поменуто

писмо у нал. 29, на немачком, из 1863. г. ко)е ]е |енко упутио из Панчева Корнели)у

и у коме га моли да му пошал>е сво)е композици)'е, ]'ср се много допада^у слушаоцима.
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хороводе нлговог времена нису чиниле.31 Треба реКи да се ^нково

интересована за српско црквено по)ан>е ни)е ограничавало само на

суделоваае са хором у цркви и изво1)е&е туг)их дела, вей )е и сам ком

поновав известан бро) српских црквених комлозтпф, а и приредио

)е Корнели)еву литурги)у.32 Према томе, ни)е било неумесно што )е

био одре^ен у комиси)у, у чщем )е раду, узгред да наломенемо, врло

пршьежно учествовао. Застали смо код 1енка намерно, )ер >е )едног

тренутка одиграо можда пресудну улогу што |е Корнели^ева заостав-

штина сачувана до данас.

Наре^еае ко)е )е издао Сто)ан Новаковий имао )е да спроведе

прота 7аков Павловий. Вероватно увре^ен што ни)е и он одревен у

комиси)у, написао )е одлуку о саставу комиси)'е и поставл>еном задатку

као да су н>егови, при чему акт юце заведен под броней.83 Тако )е

ступио на позорницу први актер закулисног дугогодшшьег спречаван>а

да се Корнели)еви рукописи штампа)'у.

Поменута комисща састала се за шест неделя пет пута. Пошто

су рукописи прегледани, одлучено )е да 7енко и Шрам узму по )едну

кн>игу и даду сво)е стручно ми1шьен>е да ли су рукописи „верни и

тачни у обзир на мелодику и хармони^у". Они су дошли до заюьучка

да су у преглецаним списима мелодика и препис тачни, изразили прет-

поставку да )'е то случа) и у осталим квьигама, али у продену хармо-

низаци^е, што )е и разумл>иво, нису се упуштали. Заюьучили су и да

)е материал нешто испретуран, да понегде ни)е потпун, да )е текст

на многим местима нечитак и да нема свуда наслова. Зато )е одлучено

да се у помой позове 1)акон Никола ТрифуновиК да га са Шрамом среди,

попише (шести списак ко)им располажемо!) и сачини план када се у

цркви шта пева, па да се тим редом штампа. Иако )е било решено да

ова дво]"ица то за)"еднички ураде, на први поглед добила се утисак да

]"е све Трифуновий припремио сам. У извешта]'у ко)'и )е написао као

увод, он говори само у првом лицу )еднине расправлл)уйи шта недо

стач, шта ни)е на месту, како материал поделити у свеске, итд. Завр-

шава га у доста непри^атном тону напоменом да му )е било потребно

15 дана да „гута^уйи прашину" доведе ствари у ред и зато сматра да

)е заслужио за ово награду.34 Заобилазейи комисщу, адресовао ]е из-

вешта) директно министру просвете. Накнадно, ово )е ставл>ено у

заграду и изнад тога исписано )е ситнике: „Одбору комиси)'ском за

Корнели)'еве списе". На кра)у целог тог материала, после поновног

31 Нпр. ]. МарикковкЬ ко)и као хоровода Београдског певачког друштва

чак ни)е уврстио Корнели)еве композищце ни о прослави тридесстогодтшьице

друштва 1882. г. Упор. С. Калик: Сйоыетща, стр. 49—56. Мита ТопаловиЬ тако^е

после 1884. г. ни)е одржавао на репертоару Корнели)еве композиции?. Упор. М.

Томандл: Сйомсница, стр. 202, 204, 215, 257, 317—8. Видети и Мирка ПавловиН:

Однос йрсма Корнелщу у доба Мокршъца, Звук, 1983, 1, 14—28 (стр. 22—3).

32 Д. Цветко: нал. дело, стр. 99.

33 Акт се налази уз наре!)ен>е Сто;ана НоваковиЬа (Архив Срби)е, М. Пс,

П. бр. 7066/2) и носи исти датум — 4. ма) 1881. Оба документа се налазе у несре-

^ено) црквено) граЬи — М. Пс, Ц. бр. 429/1881, кути)'а 3189.

34 Архив Србщ'е, М. Пс, Ц. бр. 558 (30. ма) 1881). ТрифуновиЬев извешта)

и списак у несреЬено) гра!)и, Ц. бр. 639/1881, кути)а 3189.
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Трифуновићевог потписа, налази се и нека врста попречне густе спи-

рале у виду украса, исписане љубичастим мастилом. Снимак открива

да је то у ствари прецртани потпис Степана Шрама. Ово објашв>ава

зашто председник комисије протосинђел Никанор у реферату министру,

говорећи о корацима које треба предузети у вези са штампањем Кор-

нелијевих рукописа, спомшье извештаче и каже да су о н и прво-

битно извештај погреишо адресовали.35 На деталлвда о ТрифуноЕићу

више смо се задржали из разлога што ће се питање штампања Корне-

лијевих рукописа две деценије спотицати отворено или посредно на

н>ему. Са њим је ступио на позорницу главни чинилац који је својим

деловањем, личним интересом и — рекли бисмо, невероватном умеш-

ношћу, осујетио сва настојања да ^е Корнелијеви рукописи објаве,

а тиме несумњиво утицао и на сам развој српског црквеног пјенија.

Према свему судећи, пошто је комисија полнела извештај, ствар

је близу две године мировала. Ово је сасвим разумљиво када се узме

у обзир да је то био период најжешћег супротстављања митрополита

Михаила краљу Милану и његовој политици, а што је непосредно

улазило у делокруг Министарства на чијем челу је био Стојан Но-

ваковић.36 Почетном 1883. г. учитељ Пера Димић, вредни прегалац

певачких друштава, пише министру и моли да Корнелијеве композиције

које се налазе у Министарству „да аутографисати".37 Поводом овога,

Стојан Новаковић упућује питање Државној штампарији о пени ауто-

графисања, наређује да се предмет пребаци у надлежност Црквеног

одељења Министарства просвете и одлучује да се образује нова ко-

мисија.38 У њој су стари чланови протосинђел Никанор и Стеван Шрам,

а нови — недавно постављени начелник Црквеног одељења прота

Јаков Павловић, Пера Димић и Никола Трифуновић.

35 Архив Србије, М. Пс, Ц. бр. 639/1881, несређена црквена грађа, кутија

3189 — Деловодни протокол састанака и извсштај. Састанци су одржани: 8, 10.

в 11. маја и 2. и 16. јуиа. Извештај је од 16. јуна, а пропратно писмо министру од

22. јуна. Према поднетом плану и извештају, целу грађу би требало издати у 5 гаьпга:

I — 4 гласа и литургија; II — остала 4 гласа; III — Празнично појање од Рож

дества Богородице до Св. Саве закључно; IV — од Св. Саве па до краја црквене

године изузимајући триод и цветник; V — све триодне и цветне стихире. Из овога

излази да није прихваћен Трифуновићев план по коме би требало издати Осмо-

Гласник у 4 свеске (по 2 гласа у свакој), а Празнично пјеније у 7 кьига (нал. 34).

36 Сукоб који се формално одвијао око пристанка на нови закон о таксама

завршио се указом од 18. октобра 1881. којим је митрополит Михаиле удаљен са

дужности, после чега је напустио земљу. Ово је изазвало реакцију вишег свештен-

ства у Србнји и њихопо одбијање да хиротонишу Теодосија Мраовића за новог

митрополита. То је учинио у Карловцима патријарх Герман Анђелић 27. марта 1883.

г. Више у: Српска православна црква 1219—1969. у: Споменица о 150-годиш>ыщи ауто-

кефалности, Београд, 1969, стр. 114—16, 315.

37 Архив Србије, М. Пс, П. бр. 1297/1883 (Ц. бр. 355/83) од 19. фебруара

1883. г. Иначе, Пера Димић је сарађивао са Корнелијем док је овај био у Београду,

а по шеговом одласку, обавепжавао га о ставьу у Београдском певачком друштву

(Архив Србије — ПО 107/16, 17, 18).

38 Архив Србије М. Пс, П. бр. 1505 (4. марта 1883) и П. бр. 1652 (5. марта

1883). Одговори Држ. штампарије бр. 1603 (5. марта 1883), Ц. бр. 355 (11. марте

1883) и Ц. бр. 569 (20. априла 1883).
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Још прва комисија је на крају извештаја предложила ђакона

Николу Трифуновића „као највештијег за коректора текста јер он

обично држи коректуре над књигама шталшаним са црквенословенским

текстом". У вези са настојањима 1883. г. да се Корнелијеви рукописи

штампају, постоји и једно писмо Стевана Шрама министру у коме, очи-

гледно неупућен да је Трифуновић био прецртао његов потпис 1881.

г., он моли у циљу да „предузеће што боље испадне", да се коректура

текста повери Трифуновићу „као једном од најкомпетентнијих", тврдвъа

коју поткрепљује са више података.39 Ова мтшьевъа објашњавају

како се ђакон Трифуновић нашао као члан једне специјалне комисије

и зашто му је био поверен тако важан део посла око припреме Кор-

нелијевих рукописа за штампу.

Новаковић је од нове комисије тражио план по коме ће штампање

почети, а од проте Павловића и протосинђела Никанора сугестије о

плаћању коректуре, преписа, и др.40 Захтевани план комисија је ускоро

доставила. Писан је веома уредно Шрамовом руком као и онај 1881,

са којим се, уз неке примедбе, углавном слаже. Поновљен је и закључак

прБе комисије да се приликом штампања, композицијама које су у ру-

копису, придодаду на одговарајућим местима и оне које је Корнелије

већ штампао, да се убаце оне које је написао али нису по реду и да се

допишу „на исти начин и у истом стилу" оне које недостачу. Овај детаљ

је занимљив и због Новаковићевог одговора. Својом руком он је на

акту написао да се слаже са предлогом, али упозорава „да се додитак

не уплеће у дела Корнелијева" и да се изда „као засебан и у друкчијем

формату печатани додатак".41 Прва комисија је у интересу штедн>е

времена и новца предложила да коректор у оригинал упише наслове

који недостају и да свуда где је потребно унесе црвеним мастилом ис-

правке, а испретуране стихире да обележи бројевима. Насупрот томе,

друга комисија „да се сачува оригинал Корнелијев" подвлачи потребу

да се материјал препише, онако како ће да се штампа. Међутим, иако

је и сам у свом извештају саветовао преписивање материјала, Трифу-

новић је сугестију прве комисије да се исправке уносе у оригинал,

обилато користио: отуда по Корнелијевим рукописима расути бројеви,

примедбе и исправке некада и са Трифуновићевим потписом — непо-

штепно унете грубом црвеном и плавом оловком.

Према плану42 одређено је да се прво препише Осмогласник и

са тим у вези, начелник Црквеног одељења и председник комисије

прота Павловић обавештава штампарију да ће коректори бити Шрам

39 Архив Србије, М. Пс, Ц. бр. 569 од 18. априла 1883.

40 Архив Србије, М. Пс, Ц. бр. 569/83 (20. априла 1883. и 26. агрига 1883)

и Ц. бр. 739/83 (20. маја 1883).

« Архив Србије, М. Пс, Ц. бр. 743/83 (23. маја 1883).

42 Архив Србије, М. Пс, Ц. бр. 739/83 (23. каја 1883). Пре»а екм пхену

„штампање је требало да иде овим редом: 1. Осмсгласкик да се шталг.а цео :а себе:

2. Литургија Златоустова са додациуа онога што спаса у Васи/гијеву и Деојеслсва

литургије и оно што има да се пева на литургији појединвх прагника, сем трспара,

ирмоса и кондака које вала штампати у одвојсној к&иэи; 3. Празничьо пееање почев

од 1 . Септембра, поделено у ки>иге по празницика и прела размери величине к&ига..."
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и Трифуновић и наређује да све буде припрешьено тако да сваки табак

чим буде дреписан, може да се узме у рад. Уједно обавештава и да

је одредио Трифуновића за прение свих Корнелијевих композиција,

тако да „преписом доведе све у онај ред којим ваља композиције ауто-

графисати".43 Ово је био почетак сарадње ове двојице, дочетак у коме

прота поступа на најбољи начин у односу на постављени му задатак.

Овако исправан почетак нарочито намеће сумње у вези са каснијом

улогом коју је он по питању штампања Корнелијевих рукописа одиграо.44

Из исте 1883. г. је и Трифуновићев реверс у коме каже да је

примио „акта... са планом за аутографисање Корнелијевог црквеног

појања и са списком свију песама, на употребу око редакције..." и да

ће их врптити када заврши посао.45

На вест „да се музикални списи покојног Корнелија Станковића

спремају за литографисање", на састанку Српског ученог друштва

изражено је мишљење да се умоли министар „да бригу око штампања

повери уметничком одбору Српског ученог друштва".48 Да је то учи-

њено, настојања да Корнелијеви рукописи буду објављени, по свој

прилили била би остварена.

Још два документа из исте године привлаче пажњу, оба из пера

Венијамина, брата Марије Розмировић.47 У првом на питање Мини

48 Архив Србије, М. Пс, Ц. бр. 753/83 (3. јуна 1883.) — три документа

Документа са сигнатуром: Ц. бр. 355, 569, 739, 743 и 753 налазе се у несређеној

грађи из 1883, кутија 3197. Постоје и кратки изводи из ових докумената (на неким

није означен број документа) који се налазе у истом архиву под сигнатуром М. Пс.

Ф. VII — 101/901. На ове изводе је упозорио Музиколошки институт САНУ 1976

г., архивски истраживач Момчило Јовановић.

44 Црквено одел>ен>е је издвојено у Министерству Просвете законом о уре-

ђен>у Министарства просвете и црквених послова 1880. г. (Архив Србије, М. Пс.

ПФ. XII. Р. 97/79). Прота Јаков Павловић дошао је за начелника Црквеног оде-

љења са положаја ректора Богословије 23. јануара 1883. г. (Архив Србије, М. Пс

П. бр. 469). На положај ректора Богословије вратио се с јесени 1887. г. Последней

акт на који смо нашили да је потписао у вези са штампањем црквеног пјенија је од

27. маја 1886. Године 1892, пошто је обудовео, он се замонашио и добио име Ино-

кентије. Године 1894. изабран је за епископа нишког, а 1898, после смрти митро

полита Михаила, постао је митрополит Србије. Из периода његовог рада у Нишу

постоји у Архиву Србије (ПО 76/195, па надаље) низ писама упућених митрополиту

Михаилу у којима врло непријатан утисак оставља његова стална преокушшија

за чланове своје породице и о финансијским питањима. У пом. делу Српска пра

вославна црква 1219—1969, стр. 318, о њему се, поред осталог, каже: „Његова смрт

1905. г. дочекана је као извесно олакшање, јер је његова управа била пуна трзавица

и критика са свих страна", што све баца не баш најлепшу светлост на ову црквену

личиост, која је својим деловањем, што се тиче развоја српског црквеног нојања

без сумље одиграла негативну улогу.

У вези са прештампавањем Трифуновићевих књига и веома високим хоно-

раром који му је одређиван од 1885. г. (видети нал. 68), није искључено да је Па-

вловић од тога имао и материјалне користи.

48 Писмо од 1. јула 1883. г. Позива се на акт М. Пс, Ц. бр. 739/83 у доку-

ментима Ц. бр. 753/83, несређена грађа кутија 3197.

48 Гласник Српског ученог друштва, 1ЛУ, седница Одбора за уметност 17.

јуна 1883. г. Српске новине, бр. 145 (6. јула 1883).

47 Архив Србије, М. Пс, Ц. р. 753, писмо од 25. маја 1883 (несређена црк-

вена грађа, купца 3197) и Ц. бр. 1131, писмо од 1. августа 1883 (несређена црквена

грађа, кутија 3196).
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старства, РозмировиЬ из)авл>у]'е да )е шегова сестра уз рукоцисе усту

пила и право на Корнелщ'еве штампане композищф „ради целине

аеговог дела". Неколико месеци касшф он се поново обраЬа Мини-

старству и обавештава да |е право на штампане композици)е „уступио"

)ер ни)е знао да )е Корнели)е аегово) сестри у аманет оставио салю

рукописе са заветом да их понуди „на откуп Србищ", а ако ова неНе,

онда Руси)и. За штампане пак композитов он каже да га )е сестра

обавестила да посто)е изрезане бакарне плоче са ко)'их су и штампане.

Корнели)е их )е био дао на чуваае будимском проти кощ их )е после

н>егове смрти предао „ро^ено) сестри Корнели^ево) Марини Моника",

ко^а „живи сада код Виктора Рогулипа у Шатринци у Срему". Роз-

мировиК упозорава да се оне могу откупити, али да коришЬе1ье штам-

паног материала без дозволе може да изроди заплет па и парницу.48

Занимл>иво |е да о истим матрицама говори сводим написима о Корне-

ли)у и СВП — Стеван В. ПоповиЬ, об)авл>еним у Срйским илусшро-

ваним новинама 1881. г. и у календару Орао за 1882. г. ПоповиЬ ;е био

дал>и Корнели^ев ро!)ак.49 У овим као и у другим сводим написима

о н>ему,50 он показухе да )е врло добро био обавештен о разним де-

таллма из Корнелщевог живота, па зато и не изнена^у^е да )е знао

и за горе поменуте матрице. О тим матрицама нисмо нашли дал,е податке.

Што се тиче припрема за аутографисан>е Корнели)евих рукописа,

види се да се послу било приступило: као што )е споменуто, у матери-

)алу ко]и се налази у САНУ посто)и укоричени препис сре^еног Осмо-

гласника из 1884. г., на чи)0) )е наслоено] страни забележено да )е сво-

)ина и издание Крал>евске српске државне штампари)е у Београду.51

У поменутом извешта^у Шрама и ТрифуновиКа из 1881. г. Трифу-

новиК )е поред осталог написао: „... да има сво воскресно п]ени|е т.).

Осмогласник, ко)и )е написан у више гаьига. Све песме Осмогласника

ко)е су )едног рода, као: Стихира на Господи возвах, Стиховьа, С)е-

далени, Хвалитне Стихире, Антифони, Величит душа мо)а, Славосло

48 Према Сто^ану ВущчиКу, управнику српске црквено-уметничке и научне

збирке у Ма^арско), три Корнели)еве рукописне свеске, ко)е смо споменули у на-

помени 19, припадале су Мари)и Розмировии и углавном садрже Корнели^ев вен

штампани материал. С обзиром на твр^еае Вениамина РозмировиКа да )е Корнелще

1ьегоно) сестри оставио у аманет само нештампане рукописе, може се извести за-

юьучак да их Марша РозмировиК зато ни)е приюъучила материалу ко)'и )е откуп

лен 1880. г.

48 СВП, оды. Стеван В. ПоповиЬ — кн>ижевник, политичар, педагог, ре

ферент епархи)ских школа у Будимпешти, главни уредник више листова, — био

)е зет Корнели)еве у)не Ане Кукине, ко^а )е Корнели)у „била у помони у издавааьу

«ьегових композици)а". Живела )е у куки ПоповиЬа, где )е 1888. г. и умрла. На

ове податке у будимпештанском Срйском дневнику (1888, 20, стр. 3) упутио )е др

Голуб Добрашиновип.

60 Найредак, 1865 — поводом Корнели)еве смрти, а пренесено и у Вили исте

године; Ре$1ег Ьоус1, 1890 — поводом гостоваша певачког друштва Станковип у

Будимпешти, а у вези са 25-годишн.ицом Корнели)еве смрти, и др.

41 На корицама и на прво) унутраппьо) страни назначено )е да су само I и

II глас, што би одговарало предлогу ко)и )е дао Трифуновив да се ОсмЫласник

штампа у четири свеске, по два гласа у свако). Као што се види, н»егов предлог

ни;е прихвапен пошто препис садржи свих осам гласова у )едно) кн>изи.
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вија, итд. писане су засебно у једну књигу. Тако у I књизи су Блажена

сви осам гласова. У II Стихире на гос. возвах сви осам гласова. У

III Сједалени и хвалитне Стихире сви осам гласова, итд. Овако гру-

пирано пјеније кад би се штампало, ни најмање неби одговарало потреби

којој се намењује, јер не само што поредак овакав није употребљив

него пхго се у овим групираним стихирама находи вишс стихира и песама

којима онде није место а међу тим где треба да су нема их...". У из-

вештају се помиње и детаљан план по коме би сређивање требало из-

вршити. На последњој ел рани он о плану каже да је ,,... у н>ему изложен

поредак празника онако као што редом у години један за другим долазе,

осем тога у њему је тачно означено у којима се књигама и на којој страни

и одакле докле налазе разштркане стихире празника или Осмогласника

у који треба да су...". Упоређујући препис Осмогласника са свеском

В (II) у Корнелијевим рукописима, видимо да је Трифуновић следио

углавном ту свеску до краја сваког гласа, а онда уносио додатни ма-

теријал из других свезака (пре свега из свеске С, одн. III св.), за-

вршавајући сваки глас одговарајућим делом из књиге Блажена, одн.

свеске А (I). Тако, нпр., I глас је са једним изузетком (стр. 23) до-

следно преписан, тј. до стр. 25 у свесци В (II), одн. до стр. 41 у пре-

пису Трифуновића; затим до стр. 1 10 преписа налазимо додати материјал

из других свезака, а онда до стр. 127 преписана су Блажена I гласа

из Корнелијеве свеске А (I). На исти начин Трифуновић је приступио

и приликом преписивања осталих гласова. По свој прилици, придр-

жавао се свога плана који је био придодат извештају и списку Кор-

нелијевог обрађеног материјала. У извештају је захтевао да му се план

врати, што је вероьатно и учшьено јер га нема, па на жалост нема мо-

гућности да се вида како је испланирао сређивање Корнелијевих ру-

кописа. Једино можемо да га делимично пратимо по примедбама које

је унео својом грубом плавом и црвеном оловком у Корнелијеве ру-

колисе.52

Трифуновићев препис је врло читко писан, али је јасно да му-

зички није био много писмен човек. На више места53 исправке, на-

помене и упутстЕа унео је Шрам, а понегде је и потписом оверио преглед.

Овај Осмогласник је очигледно био припремтьен за штампу, а зашто

то није и остварено одговор се добија када се повежу разни разбацани

подали до којих смо дошли. Пре свега, две чшьенице су несумњиво

утицале: прво — што је септембра 1883. Стојан Новаковић поднео

62 Из његових напомена се нпр. види да сматра да св. Р(Х1У), К(ХУ) и 0(ХУ1)

не треба преписивати; да је св. Ь(Х1) — правилна и по реду; а свеска К(ХП1) —

што има, све је редом; итд. На неким местима његове напомене говоре и шта треба

да се уради, нпр. у св. К(ХП1) на стр. 81. за тропар упућује да га треба тражити

у књизи С(Ш) на стр. 134; или у св. М(ХП) на стр. 8. забележио је: ,,узми из друге

штампане књиге № 26, стр. 53—4", а на стр. 13; „узми из друге штампане юьиге

№ 27, стр. 55"; или напомена у св. К(Х) на стр. 20—1, итд. итд.

5' Стр. 16, 46, 56, 72, 80, 88, 96, 104, 120, 224, 232, 240, 245, 272, 280, 296,

304, 565, 776, итд. Има разних примедби, поред осталог и таквих које скрећу пажњу

да неки делови не спадају у Осмогласник (стр. 69, 72, 83, 108, и др.).
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оставку,54 а друго — рат 1885. г. Из протокола Министарства просвете

види се да )е Трифуновий за препис Осмохласника. био исплаЬен )'ош

почетном лета 1884. г.55 Нешто више светлости уноси )едан непотпуни

и оштеНени докуменат на ко)и смо недавно наишли. Писао га ]'е ми

нистру просвете референт В. КариЬ,66 вероватно почетном ма)а 1889. г.

Можемо да претпоставимо да )е КариКа подсетило на Корнели)еве

рукописе тражен»е ТрифуноЕиЬа да му се за рад на сре^иваьу и пре-

писиван>у истих поново плати.57 У своме писму КариН, поред осталог,

каже да )е „не само редиговавье текста него чак и преписиван>е нота

поверено од стране ... нехатне комиси)'е у музици и нотама са свим не-

писменом човеку, г. Н. ТрифуновиЬу, Закону ... ко)и само уме певати

црквене песме ...". Зато он сматра да би ,,... одговарало ... и самом

ПИ)'етету ко|и смо дужни" Корнели)у, „кощ се по заслузи на томе пол>у

може слободно са Вуком равнати", требало да се „сви рукописи сместа

од г. ТрифуновиНа одузму" и да на н>има почну изнова да раде ,,на)-

бол>е уметничке снаге копима Срби)а ... располаже", и то Мокраьац,

МаринковиЬ, Штирски и Свобода. Предлог ьема сумн>е занимллв,

али због много чега тешко изводл>ив ! Пада у очи да )е и овде, као 1 883 . г .

приликом наименован>а друге комиси)е у вези са штампаьем Кор-

нелщевих рукописа, 7енко изоставллн. Ме^утим, с обзиром на то I а

)е приликом одре!)иван>а прве комиси}е, }енко био издво^ен веЬ и тиме

што )е у ^едном акту назначено „умолите г. 1енка",58 са друге стране

с обзиром да )е 1енко врло марллгао учествовао у раду прве комисще,

намеке се цретпоставка да се 1енко сам дискретно повукао и уступио

место всКим стручаапима „у фаху". У случа)у В. КариЬа имамо не-

сумвьивих доказа да се ни)е радило о н>еговом негативном односу према

64 21. септембра 1883. крал. Милан ]'е уважио оставку председника кабинета

Милана ПироЬанца и осморице министара, ме^у ко)има и Сто)'ана НоваковиЬа. Ви-

дети: Архив Срби)е, М. Ис, П. бр. 9662/83. Вршилац дужности министра просвете

дуто ]'е после тога био министар правде.

46 Архив Србще, М. Пс, Р. 113/84 (П. бр. 5300 под датумом 30. )уни 1884).

Признаница се налази у групи докумената под сигнатурой ХЬ. — 16/1890. Трифуно

виЬ ;'е „за препис Корнели)евих црквених композищца" примио 267.50 дин., што

значи да му )е обрачунато 107 табака, по 2.50 динара по табаку. Цео препис има 859

страница. Осмогласник почин>е на стр. 7.

66 Архив Срби)е, М. Пс, Ц. бр. 664/89, у кути)и 3223 несре^ене гра^е. Прва

страница писма нщ'е прона!)ена. Посто)е само стр. 2—4, са потписом референта В.

КариЬа. Упоречьем са документом М. Пс, П. бр. 6206/85, ко)"и се налази у групи

докумената под сигнатурою ХЬ—16—90, установило се да )е реч о проф. Владимиру

КариЬу, писцу запажених гаьига и упбеника, поред осталог и каиге Србща, сйис

земле, народа и државе, Београд, 1887, у ко;о) говори и о уметности и музици (стр.

296—309 и 187—202), из чега се види да )е био упуЬен у музику.

87 Архив Срби)е, М. Пс, Ц. бр. 1273/88. (Видети у Протоколу М. Пс.) од

1. октобра, одн. 6. октобра 1888. г. По сво) прилици, мислеЬи да )е министар ко)'и

)е био у току ствари давно капустио Министерство, а н>егов се заштитник прота

|аков ПавловиК вратио на дужност ректора Богословие, ТрифуновиЬ )е заюьучио

да ]е ствар пала у заборав па )е тражио да му се за исти посао поново плати.

18 Архив Срби)е, М. Пс, акт без бро;а од 4. ма)а 1881. г. Налази се у меЬу-

документима под сигнатуром Ц. бр. 429/81, несре^ена гра!)а, купца 3189.
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Јенку. Напротив. У својој књизи Србија, опис земље, народа и државе,

Карић је Јенку посветио врло похвалне редове.59

На цолеђини Карићевог писма исписана је 15. маја 1889. г. на-

редба да се Корнелијеви рукописи врате Министарству, а комисија

разреши дужности. Два дана касније забележено је испод тога да су

17 књига и 52 неповезана табака, као и препис Осмохласника враћени

и стављени у касу Министарства.

На Николи Трифуновићу и неким подацима у вези са њим морамо

поново да се задржимо да бисмо добили разјапгљење зашто двадесето-

годишња настојања да се Корнелијеви рукописи штампају нису уродила

плодом.

У Богословији су од 1875. г. били употребљавани као уџбеници

за црквено појање Осмогласник и Празнично пјеније забележени „три-

лицама", тј. тешко разумљивим и сасвим непрецизиим знацима. У то

време, пошто других упбеника није било, били су прихваћени ови,

што су подржали прота Јаков Павловић, као ректор Богословије и

митрополит Михаиле60 Пошто је прво издање распродато, 1879. г.

су предузети кораци да се у друго унесу исправке и допуне, за што

је митрополит одредио ђакона Саборне цркве Николу Трифуновића.61

Из његовог писма министру просвете,62 у коме тражи награду - хонорар

за свој труд, сазнајемо да је он радио и прво издан>е. Друго издање

је изашло непосредно пре откупа Корнелијевих рукописа у децембру

1880. г. Када је био одређен 1883. г. у комисију у вези са аутографисан>ем

Корнелијевих рукописа, Трифуновић је већ увелико мислио на нова

издања својих књига — у време када је преписивао Корнелијсв Осмо

гласник, он је припремао треће издание свога, а док је задржавао код

себе Корнелијеве рукописе, он је припремао четврто издаае свога

Осмогласника и треће издание свога Празничног пјенија. Из врло обимне

документације видимо да је међу надлежнима постојала напреднија

струја са митрополитом Теодосијем Мраовићем на челу, каснијим

оснивачем Фонда за неговање нотног црквеног појања, затим ректором

Богослови)е архимандритом Никанором, Саветом богословским и чла-

ноьима Просветног савета. Они су сматрали да су Трифуновићеве

69 В. Карић: на», дело, стр. 307—8.

•° Ректор министру — бр. 489 (од 10. децембра 1874) и бр. 7 (од 16. јануара

1875); митрополит министру — ЕН 85 (од 18. јануара 1875); министар ректору и ми

трополиту — бр. 7410 (од 10. јануара 1875); министар Држ. штампарији — бр. 321

(од 22. јануара и 3. јуна 1875); Држ. штампарија министру и одговор овога — бр.

1573 (од 12. јуна 1875. и 2. новембра 1877) и бр. 4971 (од 12. новембра 1877).

Већина докумената у вези са Николаи ТрифуновиКем и штампањем његових

књига налази се у Архиву Србије под сигнатурой М. Пс, XI—44—1901.

в1 Држ. штампарија министру — два документа бр. 1846 (од 10. марта 1879);

министар митрополиту — два документа бр. 647 и 1183 (од 13. марта 1879) и одговор

овога — два документа ЕН 558 и ЕН 559 (од 15. марта 1879); министар Држ. штам-

парији — два документа бр. 1287 и 1288 (од 19. јануара 1879); Држ. штампарија

министру и одговор овога — бр. 2699/79 (од 18. марта 1880) и П. бр. 1038 (од 19.

марта 1880).

в2 Трифуиовићево писмо је датирано 1. новембар 1880. У вези са његовим

гонораром, под већ поменутом сигнатурой Архив Србије, М. Пс. XI—44—1901,

постоји још неколико докумената.

и



162 Мирка ПавловиН

кшиге застареле, пуне грешака и без система и да за потребе Богословие

и учител>ских школа треба да се штампа)у Корнелщеви рукописи.

Ме^утим, ТрифуновиКа су подржавали са )едне стране Државна штам-

пари)а, ко)0) су прештампаваша и сигурно пласиран>е въегових гаьига

као уцбеника вишеструко одговарала, а са друге и иски свештенички

кругови, пре снега начелник Црквеног одел.с1ьа Министарства просвсае

прота 1аков ПавловиН. Да ирони)а буде веЬа, ова) )е годинама био

и председник комиси)е за издавшье Корнели^евих рукописа. НамеКе

се сулкьа да ;е било и других разлога што )е прота Павлович подржавао

прештампавшье ТрифуновиЬевих юьша и што )е инсистирао на убр-

заном обавл>ан>у посла. Нлгова подршка об]'ашн.ава како )'е Трифу-

новиЬ могао да држи припремл>ен за штампу Корнели^ев Осмспласник

толико година и да годинама за потребе београдске Богослови)е и учи

тельских школа протура све нова и нова издала сво)их юьига. По-

следше, V издание ьеговог Осмогласника изашло )е 1901. г., у време

када се увелико знало да Мокравъац довршава рад на своме. Да под-

сетимо да )е Мокран>цу било потребно готово четири године — од 1905.

до 1908. г. — да оствари штамшиье свога Осмогласника као уцбеника

Богослови)е.вз Када )е на)зад штампан, штампан )е у свега 500 при-

мерака, док су пет издан>а ТрифуновиЬевих штампани у 800, 1000,

а некад и у 1500 прнмерака!64

Митрополит МраовиЬ и вьегови )едномшшьеници су добро увивали

негативни утица) деловаша Николе ТрифуновиКа. Иако у веКини, и

поред предузиманих разних корана, били су немоЬни ма шта да учине

да спрече прештампававье н>егових квьига. О томе нарочито речито

говоре неки документи из периода 1885—9. г. Найме почетном 1885.

Трифуновии и Државна штампари^а су ноново почели да се заузима)у

да се ирештамаа)у ТрифуновиЬсв Осмогласник, одн. да се изда III

издавье.65 На тражеье проте Павловича за сагласност митрополита

МраовиЬа, ова) )е упутио предмет Савету богословском на мгашьевье.

93 Документи око штампасьа Мокран>чевог Осмогласника као уцбеника за

Богослови)у налазе се у Архиву Срби)е, М. Пс, 60—3—1909. У питаьу су 23 до

кумента из периода од 8. децембра 1905. до 5. новембра 1909. г. Неки су са пот-

писом Мокрашца. На ову групу докумената упозорио )е Музиколошки институт

САНУ 1976. г., архивски истраживач Момчило |овановиЬ.

••» Издан>а кн.ига Николе ТрифуновиКа:

I изд. Осмогласника 1875.

I изд. Празничног П)етф 1877.

II изд. Осмогласника (1879) 1880.

II изд. Празничног п)ени)'а 1880.

III изд. Осмогласника 1885.

IV изд. Осмогласника 1892.

III изд. Празничног п)ени)а 1892.

V изд. Осмогласника (1900) 1901.

68 У вези с тим, Н. ТрифуновиЬ )е упутио 19. фебруара 1885. г. министру

просвете предлог за прешталшавшье са планом о допунама, уз молбу да му се одреди

присто)ан хонорар по табаку. Занимл>иво ;е да )е у IV делу плана, као додатак за

литурги)у недел>ну и празничну, унео и Корнели)еву Херувимску песму. Акт.

бр. 2412 Држ. штампари)е у вези са прештампава1ьем упуНен )е министру 21. фе

бруара 1885. г.
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У име овога одговорио |е архимандрит Никанор, ректор Богослови)е.

Пошто )е у сво]е време био председник прве, а и члан друге комиси)е

за припрему за штампу Корнели)евих рукописа, био )е добро упуЬек

у целу ствар. У своме извешта^у он са деташним образложевъем саоп-

штава категорично становиште Савета богословског да се Трифунови-

Ьеве квъиге више не прештампава^у. Извешта) заюьучу^е и сво)им

мтшьевьем: „... да би требало енергично порадити на остваревъу жел>е

саветске односно штампааа Корнелщевог црквеног певан>а, тим прс,

шшо с дана на дан све више ученици губе волу учишисе йеван>у йо данашгьо)

иешоди и досадаиаьим учебницима. Шша више йримеНава се, да баш од

онога дана, од када су се Подавили овакви учебници, ойада црквено йеван>е

у Богослощ'и..." (подвукла М. П.)- На кра]'у, ректор моли митрополита

да се „под)е)Стьу]е" код министра „да нареди да се што пре предузме

штампаше Црквеног псван>а на ноте...".68

Ако се узме у обзир да су ова становишта исказана 1885. г., а

да )е до штампан>а уцбеника Богослово)е нотама забележеног Мокравъ-

чевог Осмогласника било потребно готово 25 година, ни)'е тешко да

се сагледа какву су улогу махинаци^е Николе ТрифуновиЬа и аеговог

заштитника проте 1акова Павловича, касни)ег епископа, одн. митро

полита Инокенпф, имале у разводу српског црквеног п]'ени]а.в7

Поменути извешта) архимандрита Никанора датиран )'е 28. фебруар

1885. Два дана касни)е митрополит МраовиЬ га упуНу|е Министарству,

а прота ПавловиЬ 4. марта издэ)е наре^еае да се ТрифуновиЬу дозво-

л>ава препис плана и садржине матери]'ала „ко)и вагьа да у!)е као допуна

у треЬе издаае Осмогласника". На истом документу )е дописано под

датумом 28. март да се ТрифуновиЬу одре!)у)е „по министровом ре-

шен>у" за поменуту допуну и прештампаван>е и изузетно високи хонорар

•• Акти писали руком 1акова Павловича и са ьеговим потписом — М. Пс,

Ц. бр. 245 и 282 (П. бр. 2156) од 20. и 23. фебруара 1885. Извешта) ректора Бого-

словще бр. 69 од 28. фебруара 1885. г. Пропратно писмо митрополита Е. бр. 242

од 2. марта 1885. г.

87 У периоду настегала у Београду да се штампа)у Корнелщеви рукописи,

више зиалаца црквеног по)ан>а предузимало )е бележевъе и издаван>е делова Карло-

вачког П)сни)а, )сдногласно забележеног или четворогласно хармонизованог: Ми-

лутин 1акшиК 1885. г., Гаврило Бол^ариЬ и Никола Та)шановиЬ 1887. г. (Осмо-

гласник, 1891), Тихомир Осто)иЬ, 1887. г. (допуьено 1896), Петар КостиЬ и 1ефта

ПетровиЬ 1889. г.

Видети више: Коста Мано)ловиЬ, Сйоменица Сшевану Сш. Мокрсиьцу, Београд,

1923. г., стр. 170—3; Даница ПетровиЬ, Срйско народно црквено йо]ан>е и пегови за-

йисивачи, у: Срйска музыка кроз векове, изд. галерще САНУ, Београд, 1973, стр.

251—266.

У београдско) Богословиш су се до издавала Мокравьчевог Осмогласника

користили Осмог/юсннк и Празнично й]ени]е Николе ТрифуновиЬа. Ово )'е утолико

парадоксални)е када се узме у обзир да су )ош 1841. г. били предузимани кораци

да се уведе потно иеваше у београдске школе, па )е у томе цил>у био поставлен учи-

тел, Павле Радиво)евиЬ, ко)и )е био школован у Руси)и. Видети више о томе у пом.

делу М. Томандла: Сйоменица йанчевачког срйског црквено? йевачкох друшшва и до

кументе у Архиву Срби)е под сигнатурама: М. Пс, IV — 300 — 1841 (1319, 1361

и 1421) и IV — 301 — 1841 (984, 1567 и 1797) ко)е наводи и Томандл на стр. 25, и

Даница ПетровиЬ: Почеци тше\лас]а у срйско] црквено] музици, Музиколошки

зборник, ХУП/2 Л>убллна, 1981, стр. 111—122.

и*
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од 50 динара по табаку.68 У ствари, )ош )е 8. марта прота ПавловиЬ

био препоручив Државно) штаэдпари^и да одмах предузме ипампаье

III издааа ТрифуновиНсвог Осмо1ласника и да рачуна на бро) при-

мерака за пет година унапред. Мег)утим, министрово решенье )е тек

од 28. марта.89 Навели смо датуме ових докумената )ер пада у очи да

>е шюсов редослед ьрло необичан, а нема ни података да )е министар

уопште обавештен о мщшьезьу Савета богословског по питаау пре-

штампаваша ТрифуноьиКевих гаьига. По сво) прилиди, прота ПавловиК

)е искористио недоволлу упуНеност )ош новог министра, а ни)'е се оба-

зирао ни на ноеог митрополита. МогуЬе )е да )'е ово био подстрек да,

само три месеца касшф, МраовиЬ, ко)и )е био одличан познавалац

црквеног п)ени)а, осну)е Фонд за усавршаван>е и потпомагаае нотног

певан»а у Богословищ.70 МраовиКу )е очигледно било веома стало

да се лре^е на нотно певан>е, па пошто се ни;е остварило штампан>е

Корнели)евог Осмогласника, он )е основао Фонд, а следеве године

поднео }е и молбу Мите ТопаловиКа да се аегов >едногласни Осмо

•* Изузетно високи хонорар 1885. г. (а и неки касюце), баца сумьу на улогу

у цело) ствари проте 1акова Павловича, поготово ако се има у виду и нъегов предлог

о висини хонорара у вези са издаван»ем Корнели)евих рукописа на састанцима 1883.

Г. Према предлогу, тада датой, уобича;ени хонорар )'е био:

за допуну израде несвршених песама .... 12—20 дин. по табаку;

за прение .... 2—2.50 дин по табаку;

за коректуру .... 3 дин. по табаку.

(Акт са овим предлогом од 20. ма;а 1883. Докуменат се налази у несре^ено) гра1)и,

кути)а 3197.)

Ради поре1)е1ьа да^емо податке о хонорарима ко)е )е ТрифуновиЬ прими»

за раэна издала сво; их юьига:

1875. и 1877. — без хонорара (ТрифуновиКево писмо министру од 1. децембра

1880. г).

1879 (1880). — 200 дин. хонорара и 107.52 дин. за коректуру, што >е за 47 та

бака по 6.56 дин. по табаку (П. бр. 1038, 5898, 6153, 6393, 6537/80,

све М. Пс; затим ЕН 2058 и штампарща бр. 443 од 2. децембра

1880).

1885. — 50 д. по табаку, како за прештампаван>е тако и за додатке (М.

Пс. Ц. бр. 430 од 28. марта 1885).

1891 (1892) — 30 дин. по табаку (М. Пс. Ц. бр. 296 од 5. марта 1892).

1900 (1901) — 700 дин. за цео Осмойпасник — Т). нетто око 20 дин. по табаку

(М. Пс, П. бр. 3877, од 28. априла 1900).

69 М. Пс. Ц. бр. 337 од 4. марта 1885. Дописано министрово решен* написано

протином руком са датумом 28. март 1885. Протина инструквдф Држ. штампарищ:

М. Пс. Ц. бр. 337 од 8. марта 1885. Обавештетье о хонорару Ц. бр. 430 од 28. марта

1885.

70 Фонд )е основан 21. )уна 1885. г. (Архив Срби)е, М. Пс, Протокол Ц.

бр. 915 и 992). Према подацима у протоколу МраовиЬ )с за основу Фонда положив

18.000 динара у обвезницама, ко;има треба да управл>а Министарство просвете док

Фонд не ступи у живот 30. )внуара 1896. г. Изгледа да се Министарство ни)е пот-

пуно придржавало жел>а дародавца, )ер )'е кра)ем 1889. г. (дакле после пензиони-

сан>а МраовиЬа) из Фонда послало 50 обвезница Начелству округа нишког. Видети:

Архив Срби)е, М. Пс, П. бр. 21236/89 и у несре^ено) гра^и документа без бро)а

у кутади 3223.

МраовиЬ, ко)и )е на сво;у молбу из политичких разлога пензионисан ма>а

1889. г., у свом тестаменту од 29. )уна 1889. одредио )е друштво СшанковиН за на

следника Фонда. О том тестаменту више видети у листу Српски витез, 1910, 9, стр.

138—9.
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гласных „прими за учебник школски п|ени)а ко)е )е у ноте сложно и

написао и да му се одреди ноьчана потпора да би исто дело могао штам-

пати". На основу мишл>ен>а Сабора архи)ере)ског и стручне комиси)е

да )е „прва гаьига ова (Осмомасник) сложен на ноте врло добро",

одлучено )с да се усво)'и и из црквеног фонда да ломоК од 1200 д. При-

влачи пажьу образложеье: „овим у ноте сложении п]'ени)ем доскочиЬе

се досадаао) теретно) раднл котом се школска младеж намучи, учеЬи

по слушаьу црквено щенще... На ова) начик доКи Не црква до )едно-

образног щенщ'а црквеног ко)е би се без тога временом или изгубило

или променило те би изгубило карактер православног српског щенщ'а."

Неколико дана каснще прота ПавловиЬ )е надмено одговорио да он

„од стране владе Н>еговог Величанства нема ништа односно одлуке

Архи)'ере)ског Сабора да се Топаловипево дело усвощ као учебник

и да му се да као помой 1200 динара из црквеног фонда."71 Као што

се и из саме стилизацще овога писма ьиди, ово му нще било баш право,

па овога пута „одговара" не само у име министра, вей у име целе кра-

л>евске владе!

За годину и више, не спомшьу се ни ТопаловиКев Осмоыасник

ни Трифуновийеве юьиге, а онда Државна штампарща обавештава

министра да )е Трифуновийево Празнкчно щенще распродато и тражи

да се изда нова наредба за прештампаван>е. Пошто се у ме^увремену

прота ПавловиЬ вратио на положа) ректора Богословще, министар

)е лично затражио мшшьсше митрополита. Митрополит )е одговорио

врло одсечно, са образложеиьем, да Трифуновийеве каиге не треба

прештампавати и упозорио )е да |е Топаловййев Осмогласник )ош 1886.

г. примл>ен као уцбеник и да )е °а аега издата и помой. Следило )е

решеае да се ТрифуновиНево Празнично щенще не прештампава.72

Али, користени ситуацщу када се митрополит Теодосще МраовиЬ

крадем ма^а 1889. повукао, а за митрополита Србще поново дошао

вей веома остарели митрополит Михаило, Трифуновий йе у току целе

наредне децени)е ипак да проналази начина за прештампаваи>е свощх

юьига, увек потпомогнут од стране Државне штампарще и, — додуше

закулисно, — од стране свога заштитника такова Павловича кощ )е

у ме^увремену постао епископ нишки Инокентще, а каснще и митро

полит Србще. Први корак ТрифуновиЬ )е предузео вей 1891. г., овог

пута преко новог ректора Богословще Фирмилщана, иначе блиског

сарадника бившег ректора такова Павловика. Нови ректор )е, неуоби-

ча)ено тадаппьо) пракси, послао предмет на мтшьен>е не Савету бого

словском, него своме потчтьеном учигел>у псвшьа у Богословщи неком

71 О одлуци Архи)ере)ског сабора (С. №. 6) Теодоси)е МраовиЬ )е оба-

вестио Црквено оделение Министерства 23. ма>а 1886. г. Одговор вачелника проте

1акова Павловича: Архив Срби)е, М. Пс. Ц. бр. 519 од 27. ма)'а 1886. г. Ме^утим,

до штампан,а ТопаловиЬевог Осмохласника ни)е дошло ни тала, а ни касни)'е. Ксе

рокс копира посто)и у Музиколошком институту САНУ.

72 Архив Срби)°е: акт Држ. штампари)е бр. 755 (11. )ануара 1888); министар

митрополиту М. Пс. Ц. бр. 49 (15. )ануара 1888) и одговор овога — Е. бр. 317 (17.

фебруара 1888); министром одлука — Ц. бр. 269 (18. фебруара 1888).
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П. ШвабиНу. На основу тог миштье&а написао )'е и предлог, а остарели

митрополит потврдио потребу за прештадшавааем.78

Откуп Корнели)евих рукописа и рад прве комиаф на н>има по

черком осамдесетих година одви^али су се у време све веКег заоштра-

ван>а сукоба измену крал>а Милана и митрополита Михаила. Насто)эн>а

да се Корнели)еви рукописи штампа^ 1883—4. г., преписиваье Осмо-

глосника, махинащце ТрифуновиКа и н>сговог заштитника проте Павло-

виЬа, усва]ан>е ТопаловиНевог Осмошасника за уцбеник, супротставл>ан>е

Одбора архи)"ере)ског да се ТрифуновиКеве кн>иге прештампава)у и

на^зад одузимаье од ТрифуновиКа Корнели)'евих рукописа и нлесово

склааавье у касу Министарства — одви^али су се у доба Теодоаф

МраовиЬа, одн. у одсуству из земл>е митрополита Михаила. Иначе

она) )е, као млади митрополит, и сам помагао Корнели)"а, а и потцо-

могао )е издаваае вьегове Лишурще св. ]оеана Злашоусйип.1* За другог

периода свога митрополитовааа, он )е са )едне стране био веЬ у поод-

маклим годинама, а са друге изгледа да шце уопште био упуЬен у зби-

ван>а око Корнели)'евих рукописа и ТопаловиЬевог Осмомасника. Но

очиглецно ]е био у току савремених насто)ан>а да се Осмогласник и остало

црквено псван>е „стави у ноте". Сазна)емо и ово у вези са предузи-

маним корацима да се 1895. г. поново прештампава)у ТрифуновиЬеве

гаьиге. Овом приликом Државна штампари)а, први пут после 20 година,

поставлю питанье да ли неЬе можда да се усвощ неко потпуно ново

издавъе. Поводом овога министар упуЬу]'е акт митрополиту и пита шта

)е било с обзиром „на црквене песме у нотном систему ко^е су израдили

г. Во)'тех Шистек и Живко БранковиК, свештеник" и да ли треба опет

„прештампавати ТрифуновиЬа пошто бро) продатих н>егових кн.ига у

периоду 1892—4, знатно )е опао, па штампари^а може да штети" —

што и об)ашн>ава шггересовшье ове за „потпуно ново издание" п]"ени)а.

Из митрополшовог одговора сазна^емо да )е реферат стручаака о Осмо-

ыаснику Шистека и БранковиЬа био неповол>ан, а да му )е познато да

Мокрааац спрема Осмогласник за ко)и се нада да Ье „бита подеснищ

'3 Архив Срби>е, М. Пс: Трифуновин ректору Фирмилвдану (30. априла

1891); ректор П. ШвабиКу и митрополиту — два документа бр. 123 (1. в 4. мв)а 1891);

мшшьеше П. ШвабиЬа (3. ма)а 1891); митрополит министру — Е. Ьр. 851 и 926 (6.

и 17. ма)а 1891); министар Држ. штампарщи — Ц. бр. 733 (2. )уна 1891); штампари|а

министру — бр. 5062/91 (19. фебруара 1892); министар митрополиту и штампариш

— Ц. бр. 238 (24. фебруар 1892); ТрифуновиК министру у вези са хонораром (3.

марта 1892); одговор Министарства и налог штампари)и — Ц. бр. 296 (5. марта 1892)

и Ц. бр. 1451 (29. октобра 1892).

У ово) групи докумената посто)е подаци о продажи ТрифуновиЬевих шьига:

ОсмоХласника у периодима 1885—91 (концепт штампари]е) и 1892—4 (извешта) штам-

пари)е — под бро)'ем 1964 од 10. фебруара 1895) и Иразнично! щенща у времену од

1880 до 1891 (концепт штампари)е). Ово )с занимл>иво са тачке гледишта потребе

за ови.ч юьигама у том периоду.

74 Видети: Корнелвдев предговор за I шьигу Православно срйско йо]'ан>е (Ли-

турги)'а св. 1ована Златоустог), прештампаном и у пом. бро)у листа Српски витез

из 1910. г. и Корнели)ево писмо захвалности митрополиту Михаилу, из Беча 18.

фебруара 1862. г. — Архив САНУ бр. 10093. У вези са помоЬи ко]у )е митрополит

Михашю пружао Корнели)у говоре и четири писма ко)а )е митрополит упутио Кор-

нелщу 1862. и 1863. г. — Архив Срби)е ПО 107/36, 37, 38, 39.
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пошто он као Србин зна дух певан>а православие фиске цркве". Но

док Мокран>чев пак Осмогласник не буде готов, изразио )е мшшьен>е

да оцет треба да се прештадша ТрифуновиЬев. Ме!)угам, Главни про-

светни савет ни)'е прихватио лштрополитово мтшьен>е.75 Овом при

ликом, Трифуновиаеве гаьиге нису прешталшане.

Али, ТрифуновиЬ Ье ускоро да покуша изнова: поново Ье да

ургира преко Државне штампари)е, затим Ке да протесту)е због кршеаа

н>еговог ауторског права пошто наводно ученици прецису^у и умно-

жава)у матери)'ал из аегових кн>ига, на;зад Не да понуди нова издана

свога црквеног п)ени;'а. Ово )е поново одби)ено. Неочекивано, две

године касни)е, 1900. г., нови министар просвете позива^уЬи се на

мшшьен>е из 1895. г. сада веЬ поко^ког митрополита Михаила, одобрава

поновно прештампаван>е ТрифуновиКевог Осмогласника. Намеке се

претпоставка да )е била усмена интсрвенщф новог митрополита-Ино-

кенти]'а. Дал>и притисак на прештампававье ТрифуновиЬевих шьига

заустанльен )"е не толико поновл>еним веома негативним мишл>ен>ем

Просветног савета, колико клаузулом да у наредних пет година уколико

буде прештампаваша, хонорар се више неКе исплаЬивати.76

У време прештампаван>а овог последьег (V издааа) Трифунови-

Ьевог Осмогласника, Корнели)еви рукописи, заборавгьени у каси Мини-

старства, поново излазе на светлост дана. Године 1900. члан СКА Да-

ворин 1енко скреЬе пажн>у Академики да се Корнели)ева заоставштина

налази у Министарству просвете. У вези са тим Академика Ье се обра-

тити Министарству са молбом да „ако за ову поко)'никову посмртнину

ни|е наречено да се како друкчи)'е поступи, Српска би Краллвска Ака

демика била вол>на примити ]'е у сво)у Архиву, те по могуКности )е

уврстити у ред сво)'их публикаци)а". На ову интервенци)у, министар

одлучу)е да пошто се „констату)е шта се све ту налази" у сандучиКу

и пошто се састави списан, материал уступи Академи)и.77 Слисак ко)и

75 Архив Срби)'е, М. Пс: Држ. штампари)а министру — бр. 1964 (10. фе-

бруара 1895); министар митрополиту и одговор овога — Ц. бр. 193 (14. фебруара

1895) и Е. бр. 422 (17. фебруара 1895); министар штампари)и и одговор ове — Ц.

бр. 240 (21. фебруара 1895) и бр. 2649 (28. фебруара 1895); министар Главном прос-

ветном савету и мшшье&е овог — В. бр. 288 (8. фебруара 1895) и С. бр. 32 (10. марта

1895); решеае министра — два документа Ц. бр. 357 (14. марта 1895).

76 Архив Срби)е, М. Пс: Држ. штампари)а министру и негативан одговор

овога — бр. 13799 (14. новембра 1896) и П. бр. 583 (8. фебруара 1897); ТрифуновиЬ

министру и негативан одговор овога — 19. новембра 1898. и П. бр. 16304 (24. но

вембра 1898); позитивни одговор штампари)е на акт бр. 13799/96 — П. бр. 3877,

два документа (28. и 30. априла 1900); штампари]'а министру и одговор овога —

бр. 6886/900 (10. }ануара 1901) и П. бр. 602 (11. )ануара 1901). Поновно ургираае

штампарще ради нрештампаван>а Празничног щгт]а — бр. 5619 (28. марта 1901);

Министар Просветном савету, мипиьен>е овога и конечно одби)ан>е — П. бр. 3076

(10. априла 1901), С. бр. 12 (30. априла 1901) и П. бр. 4208 (5. ма)а 1901).

Као што )'е споменуто у нал. 60, велики бро) докумената у вези са шташшьем

ТрифуновиЬевих шьига налази се сакушьен у Архиву Србщ'е, М. Пс. под сигна

турой: XI — 44 — 1901.

77 Годишьак СКА, XIV, 1900, стр. 133 и 271. Акт привременог секретера

СКА П. Ъор1)евиЬа — бр. 147 (8. )уна 1900). Одлука министра Андре Ъор^евина

— П. бр. 5208 (28. )уна 1900). Списак }е сачинио 21 марта 1901. секретер Министер

ства Мих. Р. ПоповиК.
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)'е том приликом сачиаен седми )е ко]'им располажемо. У поре!>еау

аеговог садржа^а са последаим сачиаеним 1951 . г. разлику)е се углавном

само по приступу бележеаа материала — )ер )е бро) страница и табака

готово идентичан. Интересантно ]'е, ме^утим, да се у н>ему помиау

само каиге А и В (одн. I и II) као „увезане", а све остале као „не-

увезане". У последаем списку из 1951. г. све се свеске — каиге по-

мшьу као „тврдо укоричене". Све каиге на први поглед изгледа)у

)еднаке. Тек бол>им загледааем примеЬу)е се разлика у црном материалу

повеза каига А и В и осталих каига укаучу^уЬи и прение Осмохласнша

из 1884. г. То би значило да )е прве две каиге укоричио Корнели)е

сам, а остале су укоричене тек пошто их )'е преузела СКА, када су и

ставаене на све каиге исте насловне етикете. У ме^увремену, корице

преписа Осмтласника веома су се похабале, као да )е много више ко-

ришнен него остали материал, чему )е разумаиво допринела и сама

дебаина каиге. На кра)у седмог списка, под ЫВ спомиау се и 64 стра

нице преписа без текста из сре^еног Осмохласнша и? 1884. г., па се

постаьаа питаае када су преписане.

О одлуци да се Корнели^ева заоставштина уступа, министар )е

известно СКА. Материал )е предат 27. марта 1901. г., а 31. марта из-

брисан )С из инвентара Министарства.78

Пошто )'е СКА преузела заоставштину, на првом скупу Ака^еми)е

уметности априла исте године било )е одлучено да рукописе прегльда)у

1енко, МаринковиЬ и Мокрааац. Али, у изБешта}у о раду Академи]е

за 1901. г. сто)и да треба да их прегледа)у и оцене само Маринковин

и Мокрааац.79 Да ли се 1енко и тада, као што претпоставаамо да се

и далеке 1883. г., дискретно повукао и препустио веЬим стручаацима

,,у фаху" да кажу сво)'у реч?

Нове податке о Корнели^еЕим рукописима налазимо тек 1906. г.,

када сазна)'емо да тражени извештащ )ош нису поднесени. То су Ма-

ринковиЬ и Мокрааац учинили тек 1907. г., при чему )е МаринковиЬ

био изричито противу штампааа, док се Мокрааац из)'аснио „да се

ове музикали^е штампа)'у верно како их )е поко^ни Корнели]'е СтанковиЬ

написао". Вредност овога мишаеаа )е тим драгоцешф с обзиро/л на

то да )е исказана у време када се Мокрааац борио да се аегов Осмо-

гласнш штампа и баца посебну светлост на личност Мокрааца као

човека и уметника.

Скуп )е прихватио Мокраачево мишаеае.80

Документа у везв са преузиман>ем Корнелщепе заоставштине валазе се у

Архиву Срби)е, М. Пс, под сигнатурой VII — 101 — 1900.

'» Архив Срби)е, М. Пс, П. бр. 2881 (23. марта 1900).

1* Годшшьак СКА, XV, стр. 114—5, 118, 131—2 и 201—2. Упоредити у век

поменутом делу Д. Цветка Давории ]енко и /ьегово доба, стр. 156—7.

80 Годшшьак СКА, XX, стр. 59—64 (скупови 20. марта 1906. и 12. фебруара

1907. г.). Годшшьак СКА, XXI, стр. 54—5 (скуп 12. фебруара 1907). Годшшьак

СКА, XXIII, стр. 93—4 (скуп 11. фебруара 1910) и стр. 138 (скуп 8. фебруара 1910).

Видети и Оливера МладеновиЬ, УчешНе Сшевана Мокрагъца у раду СКА наука у:

Зборник радом о Сшеюну Мокршьцу, изд. САНУ, Београд, 1973, стр. 185—200.
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Ствар )'е поново лгаровала до 1910. г., када )е решено да се поступи

према одлуци из 1907. г., да се нафе преписивач, да се посао око из

давала обашьа под руководством Стеве ТодоровиЬа и да се те године

изда само )една юьша. И на наредним скуповима те године расправлл

се о разним техничким питаьима у вези са издаваьем Корнели^евкх ру-

кописа. На)зад )е одлучено да их Мокргаац прегледа и одво)И шта

)е за штампаае. Тек 1912. г. Стева Тодоровий саотптава дэ )е прва

гаьига преписана,81 а следеЬе Юдине да се препису)е и друга.82 Судепи

по рукопису, и другу кн>игу као и прву, преписао )е Свет. Ан1)елиЬ.

Препис друге юьиге налази се тако!)е у Архиву САНУ, али под броней

8678. НамеЬе се питанье: зашто су кгьиге А и В (I и II) поново препи-

сиване када су у сре!)еном Осмогласнику из 1884. г. обе, поред материала

из других кн>ига, биле веК преписане? Зашто ни)е узиман у обэир

препис сре^еног Осмогласника? Да ли су били прегледани само ори-

гинали, а на препис ни)е уопппе обращена пажаа?

Но, цела ствар у СКА ни;е кренула ни 1912. г. На )елном скупу

1913. г., Стева ТодоровиК поново износи на решаван>е питанл штампаша

Корнели^евих рукописа. У ме^увремену, Мокравьац ]е почео да побо-

лева и шф више долазио у Академику. МаринковиК )е пак и дал>е

био противан издаван>у Корнели)евих рукописа. Понавл>ао ]е у доста

оштром тону веК добро познате замерке из)авл>у)уЬи да „ни)е вредно

да се толики трошак учини на ово штампаае". Зато )е позван и млади

Стеван ХристиЬ да и он каже сво)е мшшьен>е. Да ствар ублажи, он

)'е предложио „да би било вредно издати ако не све, а оно извод из

ових мелоди)а". Одлучено )е да се, огледа ради, прва юьига штампа

у Ла)пцигу> а да Ке се о штампаау осталих кастф донети одлука.88 Али

иако )с вей била код издавача и цена плаКена, ни та прва юьига шце тада

об)авллна: избио ]'е рат па се о н>0) рэзговара тек 1921. г. када )е саоп-

штено да Ке цена сада бити готово дванаест пута веЬа. Зато )е решено

да се у Ла^пцигу штампа само нотни материал, а да се предговор и

корице израде у земл>и.84 На свом скупу стари Стева Тодоровий вей

ни)с више присуствовао. Но доживео )е да види бар део рукописа

свога друга, ту прву и )'едину юьигу, да иза^е из штампе 1922. г. Пред

говор за н>у )'е, као што )'е на почетку речено, написао био )ош 1914.

г. — и са тим смо дошли до онога од чега смо и пошли у насто^аау да

сагледамо истори)ат Корнели)'еве заоставштине.

Можда би требало ]ош да се напомене да данас, када о штэмпавьу

ове заоставштине не може ни да се мисли, }едино што би могло да се

пожели )есте, да бар неке оцговара^уйе установе пресниме за себе та)

)единствени материал у историки српске музике. Можда — да пресниме

и изузетно богату документаци)у до ко]е се дошло. У ме^увремену,

чиме бисмо могли ипак да будемо задоволли, чак веома задоволли,

)есте чшьеница да су ови рукописи и после свега доспели у целили,

или готово у целини, до наших дана!

81 Годюшьак СКА, XXVI, стр. 62—3 (скуп 6. )уна 1912).

" Годшшьак СКА, XXVII, стр. 71 (скуп 15. октобра 1913).

" Годиппьак СКА, XXVII, стр. 71 и 194.

" Годишьак СКА, XXX, стр. 118 (скуп 8. )ула 1921).
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ЛНгка Раь1отс

КОКЫЕЩЕ ЗТАЫКСШС'З МАЖ18СК1РТ8 Ш ТНЕ АКСН1УЕ8 ОР ТНЕ

8ЕКВШ* АСАБЕМУ ОР 8С1ЕЫСЕ8 АОТ> АКТ8

8 и т т а г у

ТЬе §геа1езт асЫеуетет ог" Когпе1це Зипкоугс, те Ят ейисагеё

ЗегЫап тизклап (1831—1865), у/аз те у/пшц; <1очуп 01* ЗегЫап ога1 ти-

81са1 сЬигсЬ (гэсииоп. Вигтд Ыз Шейте, гпгее Ьоокз о!" гпезе Ьагтогигес!

те1о<Иез у/еге риЬНзпес!. ТЬе гезт, зоте 1440 ра§ез (17 Ьоокз) ог* Ьагто-

тгеЛ зоп^з апс! зеуега! Ьипскес! ра§ез ог* по1ез гетатес! т тапизспрг.

ТЬеу даете Ят асснигес! т 1880 Ьу те ЗегЫап Миизйу ог* Ейисайоп

ш Ве1§гас1е. 1п 1901 теу у/еге папёей оуег ю те ЗегЫап Асаёету ог"

Заепсез апс! Але.

Еуег зтсе 8тпкоу"с'з ёеат, теге паз Ьееп т1к о!* риЬИзЫпв т"з

шшихе 1е§асу т те Ььгогу ог* ЗегЫап пиша Ноттсуег, а11 те зиерз гакеп

тес даип гез1з1апсе т с1епса1 с1гс1ез у/Ьо \уеге епс11е$81у гергишп§ тек

оулг оЬзо!е1е Ьоокз.

ТЬеге у/еге а1зо сизсиззшпз у/Ьетег го рипИзЬ а11 ог" Зшпкоу'с'з

тапизспргз, Ьесаизе ог" агдитетз аЬош те даау Ье Ьас! Ьагтошгес! те

те1осНе5. ТЬе у/е!1 кпо\уп Уи{$оз1ау сотрозег Згеуап Мокгап'ас, луЬо

ульз а погеё ехрел ш сЬигсЬ тшк, тои§Ьг теу зЬои1с1 Ье риЬИзЬес!

ехасйу аз Згапкоухс пае у/пиеп тет — по сЬиЫ Ьау*л# т гшпа тек

Ызюпса1 зздоШсапсе апа 1Ье*г уа1ие гог сотрагаиуе згисЬез. Ипх"огтпэ1е1у,

оп1у опе Ьоок у/аз риЬЬзЬеа т 1922, апй аз Тог те гезг, те оп1у сотГоп

18 таг тезе тапшспрй Ьауе Ьееп ргезегуеа ипш 1о-<ку.



РОКСАНДА ПЕЈОВИЂ (Београд)

КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ КАО ЗАПИСИВАЧ НАРОДНИХ

МЕЛОДИЈА, КОМПОЗИТОР И ИЗВОЂАЧ

Тесна повезаност са народним мелосом и родољубивим текстовима,

као и специфичен однос према црквеном појању, типични су за српски

музички 19. век. Још један карактеристичан моменат била је жеља

српских шггелектуалаца да докажу музичкој Европи оригиналност

музичког језиКа нашег тла и способност појединих српских музичара

да стану раме уз раме са светски признатим извођачима. Корнелије

Станковић је био симбол ових тежњи, а његова композиторска, мело-

графска и интерпретаторска делатност одговарала је у потпуности

стремљењима доба у коме је живео. Он је један од музичара кога су

савременици разумевали, бодрили и ценили.

Сматрало се да се почеци развоја музике у Србији везују, поред

Јосифа Шлезингера, за Корнелија Станковића. Станковићева појава,

његово школовање у Араду, Сегедину и Пешти захтева проучававье

српске музике 19. века на широком подручју насељеном Србима, које

поред Србије захвата и територију Карловачке митрополије. Музичар

какав }е био Корнелије није случајно прихваћен у срцској средики.

Она је имала традицију у музичком аматеризму, а можда и у професио-

налном бављењу музиком: у Шапцу од 1829, тридесетих година у Кра-

гујевцу, Панчеву, Врилцу и Котору, а четрдесетих година у Араду,

Београду, Новом Саду, међу српским живљем у Пешти, у Сегедину,

Зрењанину, Осијеку и другим местима. Музицирало се претежно у

оквирима певачких друштава, али су Београд и Нови Сад од четрде

сетих година 19. века већ имали разноврснији концертни живот који

је укључивао солистичке и оркестарске концерте. Вршени су мело-

графски записи и хармонизације, компоновани су маршеви, музика

за позоришне комаде, клавирска дела, хорови, песме и записиване су

црквене мелодије.

Када се 1851. појавила прва свеска Станковићевих Србских наг

родных песама, било је услова и музичке припреме за прихватање ље-

говог дела. У периоду Корнелијевог рада, од 1851. до 1865. године,

већи број градова заинтересован }е за хоровође и учитеље музике,
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а доби)'а их захвал»у)уКи музичарима чешке народности Леополду Шпа-

чеку, Францу Буриану (Ргапг Випап), Максу Дауму (Мах Байт, 1833—

?), ВиЬеславу Ха)еку (Укегв&у На)'ек), Мартину Новачеку (Иоуасек,

1834-после 1891), Хугу Доубеку (1852—1897) и другима. За разлику

од скромних иностраних музичких уметника ко)и у то доба госту)у

у Београду, осеЬа се напредак на пол>у српског музичког изво^аштва

и стваралаштва. Милан Миловук (1825—1883) оснива Београдско йе-

вачко друшшво 1853. и шипе теори;ска дела о музици, виолиниста Дра-

гомир КранчевиЬ (1847'—1929) концертира у Панчеву и Новом Саду

1862, а у Суботици почитье шфнистичку карьеру }ован Пачу (1847—

1902).

Мало )'е ко)'и српски уметник 19. века тако редовно праЬен у

давним гласилима као Корнели)е СтанковиЬ; и то не само за живота,

него и после смр1и. Ни)*едан срлски композитор ни}е имао тако велики

круг )едномщшьевика, покровителе и пропагатора у интелектуалним

круговима. То су: руски прота Ра|евски, Федор ДемелиЬ Пааеьски,

дворски секретар у Бечу, политичар Михаил Полит-ДесанчиЬ, сликэри

Стева ТодоровиЬ, Але1 сандар АндриЬ, юьижсвник Стеван ПоповиЬ,

лесник Лаза КостиЬ, музичар Славол>уб Лжичар, новосадски професори

Александар СавдиК и Живо)ИН СимиЬ, председник Певачке дружине

„СтанковиЬ". Чак )'е и сво)е прве биографе имао у ДемелиКу, По-

повиКу и СандиЬу. Мало )е ко)и музичар као СтанкоьиЬ тако упорно

насто]'авао да публику)е сво)а дела, што )е тако^е довело до н>егове

сталне присутности у музичком животу тога доба. СтанковиКу су по-

свеКиване и песме. О н>ему се писало у Хрватско), где )е порешен са

Кухачом.

О Корнели)'евом делу савременици нису могли да оставе музи-

колошке анализе. Ипак, н>егов лик )е сагледан у оквиру културних

и уметничких назора минулог столеКа обележеног родол>убивим оду-

шевл>ен>ем. Пошто ]'е веКина чланака заснована на ссКаньима савременика,

СтанковиЬ )е посматран претежно изоловано од разво)*а српске музике.

У нагшсима ко^и се односе на н>егов живот и рад истицани су следеКи

елементи:

— СтанковиЬ као први српски школовани музичар;

— СтанковиЬ као уметник ко)и оличава националне тежн>е српског

народа у музици; мелограф црквене и световне музике, композитор

и музички интерпрет, чи|а Ье дела „стеЬи популарност у свету као

и наше народне песме"; указател. пута касни)им српским музичарима;

— СтанковиЬ у поре1)ен>у са Вуком КарациЬем у смислу за|ед-

ничких пионирских потхвата на пол>у бслсжеша српских народних

умотворина.

Чшьеница )е да су култ Корнели|а СтанковиЬа пропагирали н>егови

другови ко)и су га лично познавали, али )е очигледно да се корнели-

]<шсшво проширило и на друге истомипцьенике Корнели)евих музичких

иде)а, ко)И су чак покренули и Гласник йевачке дружине „Корнелще"

и )едини бро) ове публикаци)е из 1883. године посветили делатности

нашег првог школованог музичара. Поред одушевлэених хвалоспева,

неретко наво^ених као уедини суд о овом уметнику, веЬ се осамдесетих
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година 19. века штамшцу палией ко)и реално проценту н>егову улогу

у ерпско) музици:

„Корнелще нще шолико чувен и заслужан йо нашу музыку са сво]е

виршуозне ум]ешносши, колико са чисше йросшоше и гибкости у радгьи

сео]0], црйено] из народа самой Он }е йрви йо]мио каракшер народа и

увидио, да на /ь на]веКма ушиче пеюва ро^ена щесма, и с гнога /е одредио

онакав йравац сво]0] радн>и. Он ]е уйраво ударио шеме.ь народно] музици,

}ер шек из кегова доба нижу се у народу йрави ум^ешници".1

Пада у очи да кра)ем 19. века, а особито почетком нашег столеКа, преста^е

веКе инхересоваае за Корнели)еву делатност, што би могло да се доведе

у везу не само са нестанком генеращф шегових савременика, веК и

са музичким животом ко^и )е дошао у зрели)у разво)ну фазу. СтанковиК

\е остао узор и шегово )е дело достало путоказ ка уобличаваау сло-

жени^ег музичког )езика. Не заборавл^у га, мег)утим, музички писци,

схвата^уНи н>егов знача), али се ньегова дела не могу похвалити честим

изво^ен>има. Савремена музиколопца )> прихватила ставове Станко-

виКевих савременика о ньегово) улози у ерпско) музици. Петар КошобиК

се задовол>ио оцртаван>ем Корнели)евог знача)а, док су Коста Мано)-

ловиК и Стана ЪуриК-Кла)н радили на прикушыиьу и публиковашу

података из живота и рада Корнели)а СтанковиКа. Мано)'ловиК )е сво)

напис поткрепио богатом литературом . Стана ЪуриК-Клащ )е сазнан>а

о Корнели)у, композитору и извог)ачу, употпунила новим чишеницама.

Надежда Мосусова се бавила проблемой односа Корнели)э СтанковиКа

према романтизму.2

Да ли )е личност СтанковиКа претерано глорификована и да

ли се то исто догадало са аеговим савременицима? Изузима)уКи народна

позоришта у Београду и Новом Саду, као и београдска певачка друипва

(Београдско йевачко друшшво, СшанковиН и ОбилиК) корша )е посвеКен

велики бро) написа, све до по^аве Стевана Мокрааца (1856—1914)

делатност по|единих музичара ни)е била систематски праКена у давним

гласилима. Неколиким чланцима )е, на пример, прокоментарисан знача)

Александра Морфидиса (1810—1878), а веКим бро)ем написа личности

1осифа МаринковиКа (1851—1931) и Даворина 1енка (1835—1914).

Ьган Пачу (1847—1902) и Мита ТопаловиК (1849—1912) су имали

знатан круг поклоника. ВеКина осталю» музичара доби)ала )е, углавном,

само некрологе, а и они популарнищ су готово по правилу помшьани

о годгашьицама рада и других славл>а. Чини се да нису дизани на гаф-

дестал Корнели»а СтанковиКа, чак ни Пачу, ко)"и )е имао ватреног

поборника у четком музичару Драгутину Блажеку. Примьдбе на Кор

нелиев рад су биле малобро)не у односу на хвале ко)има )е обасипан,

док су Исидор Ба)иК, па чак и Стеван Мокран>ац, били оштро кри

тиковали.

Не могу се без ограда прихватити критери)уми аутора 19. века

и нлхова вреднован>а тадаплье музике, било да су музичари, као Душан

1 К сликам. Корнелще СшанковиН, Виенац, 1883, бр. 41, стр. 668, 671.

1 Упор., Библио1рафи]у К. СгйанковиНа у овом Зборнику.



174 Роксанда Пејовић

Котур и Владимир Ђорђевић, или новинари, интелектуалци-немузичари.

Из тог разлога би позитивне судове изречене Сганковићу у чланцима-

-портретима или написима о појединим делима (а добијали су их само

истакнути композитори) требало посматрати са гледишта њиховог

значаја за век у коме су публиковани, за средину која је била на Прагу

да изгради своју музичку културу. Да је Сганковић касније умро,

питање је да ли би се око његове личности створио култ.

Корнелије Сганковић је сагледан као мелограф и пијаниста, док

је ман>е података о његовом оригиналном стваралаштву и диригентској

делатности. Сматрао је да лепоту српских народних мелодија треба

да упознају и други народи, јер имају „природну врлину и безазленост

којима могу да надвисе песме просвећених народа", те зато и музичко

стваралаштво треба на н>има да буде засновано, а хармонизација да

задржи њихов прави дух.3 Корнелије је највише уздизан као записивач

црквеног народног појања. Сачувана су нека сведочанства о традицији

српског црквеног појања и утицајима под којима је оно могло да се

развија, као и подаци о појању певачких друштава у цркви, па и о

појединим прквеним песмама које су записали или компоновали Кор-

нелијеви претходници и савременици. Ниједан музичар се, међутим,

по заслугама не може поредиги са Станковићем. Он има у свом црк-

веном опусу две литургије (1851, 1852), Православно црквено појање

у србског народа (1862, 1863, 1864) и Србско црквено појање. Корнелије

је први предузео велики посао записиван>а народног црквеног појања,

сугеришући следбеницима рад на:

— аутентичном записивању народних црквевих мелодија;

— хармонизацији народних црквених мелодща на дурско-молским

основама;

— истраживању црквеног појања код других православних народа.

Не само записима већ је и текстовима о црквеној музици изазивао

различите коментаре, од одушевљеног прихватања свега што је учинио,

до сумњи у аутентичност мелодија и хармонизација. Од Станковићевих

записа и хармонизација полазе каснији записивачи у својим литурги-

јама и појанкама. Ипак има и примедаба „да није вјерно написао вари-

јације како их збшьа у природном појању чујемо... како поје нпр. један

вјешт карловачки пијевац".4 Поједини сматрају да је управо требало

да оствари варијанте различитих појања. При одређивању дура и мола

Станковић је, по сопственим речима, чинио онако како је „слушао

у свом народу". Било је, међутим, замерки да је „дао свакој мелодији

другачији тон и пратау каква не годи нашем уву, ни нашем срцу"

и поред тога што је сам Корнелије изјављивао да је до н>е дошао на

основу ослушкивања „сложног појања" у народу. Да ли је ово „хар

9 Предговор збирци Србске народне песме удешене за певшье и фортепиано

од Корнелија Станковића, Беч, 1859, стр. 1. и 2.

* Г. Бољарић и Н. Тајшанопић, Срйско православно пјеније по кармеачком

старой начину, Сарајево, 1887, стр. III.
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монско по)ан.е", ко]е се и 1844. помщье у Панчеву, било на народним

основама?5 Очигледно )е да СтанковиКеви следбеници на пол>у црквене

музике нису били предмет панаье музичке публицистике све до по)*аве

Стевана Мокрав>ца. Уосталом, по своме карактеру. хармонизаци)е

народних црквених мелодика из СтанковиКева пера има^у у основи

исти прилаз као и Мокран>чеве, само што нема)у н>ихову заобл>еност

и уметничку снагу. Оне су неретко свесно по)едноставл>ене како би

се идентификовале са народном мелодиком.

Пратимо разво) црквене музике у Срби)и после СтанковиКеве

смрти. У црквено) пракси се поставило питанье ирихваташа аегових

записа и очекивала се нова редакци)а српског по)ан>а ко)а би водила

унифициран>у различитих варианта. Чини се значащим да )е Корнелиев

рад навео веК у 19. веку на размишл>ан»е о паралелама српског црквеног

по)ан>а са византийским, руским, бугарским и румунским по}ан>ем и

подстакао истраживавъе истори)ата српске црквене музике ко)е су

начинили, измену осталих, Лазар БогдацовиК и почетном овог века

Живо]'ин СтанковиК.

Збирке Корнелщевих хармонизацща народних напева и н>егове

оригиналне композюнф публиковане су под називом Србске народне

йесме 1851. и 1853, затим три свеске 1859, 1862. и 1863. године. У нама

доступним издаьима од 1859. до 1863. налазе се хармонизашф за глас

и клавир, мешовите и мушке хорове, затим клавирске композишф

и хармонизащф за клавир, ме1)у ко)има су Сремско коло, Оро, Свашовац,

Смедеревка, ПараНинка и вари)аци)е на народне напеве. 1ош )една пу-

бликашф, Србске йесме за чешири гласа удесио Ксфнелще СшанковиН

садржи, осим )едне композишф, СтанковиКева оригинална хорска дела.

Поред посебних издан>а клавирских вари]'аци)а народних песама под

називом Оет>ге 3, Оеиоге 4 и Оеиюге 6, у рукопису )е сачувана и кла-

вирска полка Брашимсшво.

Корнели)е-мелограф световних народних мелоди]'а прихваКен )е у

некадаппьо) штампи са одушевшевьем ко)е )е каткад посикало разлогом

суб|ективне процене шсговог рада и композиторских иде)а. И поред

заюьучака да |е )еднострано пришао мелографи)и, сматрало се да )с

много учинио као мелограф. Народне песме ко}е )е он записав и хар-

монизирао поново су ее шириле у народу. Не само да су многе подстакле

машту касни)их ерпских композитора веК су се вьима користили Никола)

Римски-Корсаков у Срйско] фангйащ'и (Сунце }арко и 7м, момо, ши

дево]ко) и Петар Иллч Ча)Ковски у Руско-срйском маршу (Словенски

марш )е конципиран на основу песама Сунце ]арко, Праг /« ово милох

срйсшва и Радо иде Србин у воднике). СтанковиКева хармонизащф песме

Ускликнимо с л>убавл>у ]е присутна у песмарицама 19. века. Осу се небо,

Росло ми ]е бадем дрво, Смил, Смилана и А]дук Велко показуху, измену

осталих, за)едничка интересовала СтанковиКа и Мокрашца. У овом

случа)у манче су битне разлике у записима и хармонизаци)ама ова два

композитора, а знача)ни)а )е изворност код првог и стилизованост

код другог.

6 Упор., БиблшЛрафщу К. СшажовиНа у овом Зборнику.
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У читавом српском, и не само српском 19. веку, као и почетном

овог столеКа, штампана су изданл )едноставних хармоштшф народяих

мелодика на дурско-молским основама, какве налазимо и код СтанковиКа.

Техника бележевьа народних мелодика условилэ )е извесне моменте

са копима су се суочавали и каснищ мелографи: каденциран*. на II

стутьу ко)и )е хармонизован као доминанта, али и на осталим стушьевима,

на пример на III и I, по)ава мешовитих тактова и коришНехье карак-

теристичних, повишених или снижених тонова народних мелодика у

вертикалним звучашима. Начин на кощ )е Корнели)е обрадио народцу

мелоди)у — за глас и клавир, за хор и за клавир — на^чешНе се среЬе

код других композитора. Н>ихов за^еднички цил, био )е усмерен ка

изво^ачима-аматерима. Вредност веКине оваквих хармонизашф, чи)и

су аутори СтанковиЬ и аегови савременици, остала |е на ^едном опште-

прихваЬеном стандардном нивоу, ко^и се много не разлику)е од Кор-

нели)евог и ко)и )е засновав на изворном, нестилизованом коришйехьу

народне мелодике. Пошто су школовани, полушколовани и нешколовани

музичари компоновали претежно за аматере, а н>ихове техничке и ства-

ралачке могуЬности нису биле велике, не може бита говора о уметничко)

вредности ових композишф. Из таквих, више или ман>е успешно на-

чшьених хармонизашф издва)амо здраве, народне основе у коректно

хармонизованом Корнели)евом опусу, ко)е се као по неком шаблону

понавша)у из )едног дела у друго. Не зна се, а то би се могло односити

и на црквено по)ан>е, колико )е СтанковиЬ био упознат са музичким

остварен>има сво)их претходника и савременика на српском тлу, али

)е очигледно да )'е превазишао н>ихове покупке, умногоме )0Ш увек

аматерске. Он )е, уосталом, створио изразипце композишф од многих

касни)их музичара 19. века. СтанковиЬеве хармонизашф мелодоф са

подручна Во)'водине, као и аегово оригинално стваралаштво, осликава)у

исту атмосферу као и юьижевна дела и сликарска платна, открива)уЬи

шта се певало и свирало у тадаипьем гра^анском друштву.

Народне мелодике за глас и клавир, при чему )е мелоди)а у унисону

или октави са сопранском деоницом клавира, биле су годинама код

СтанковиЬа и н»егових следбеника обра^иване шаблонски. Овакав

облик )е тек 1осиф МаринковиК ослободио устатьених оквира. Ипак,

понеке песме, у првом реду захвал>у)уЬи особинама народне мелодоф,

лириком или драмским садржа^ем, задовол>ава)у основне захтеве умет-

нички уобличеног дела. Оне показуху специфичней слог клавирске

пратсье, покаткад разноврсшф фактуру, мада су углавном на стандард-

ним паралелним терцама у десно) руци, празним квинтама, скупним

или разложении акордима, октавама или какво) друго) уобича]'ено)

пратн>и у лево) руци. Песма О] шаласи, из 1863, доби)а фактуру какву

налазимо и у тадаппьим оригиналним соло-песмама различитих аутора.

Корнели)еве песме на Гетеове и Шилерове стихове су изгубл>ене, те

нисмо у могуЬности да повучемо паралелу измену н>егових хармони-

защф и оригиналних песама за глас и клавир.

СтанковиЬ )е, има^уЬи у виду хорски став, могао да инсистира

на проналажеау тоналитета и на во!)ен>у шфдиних гласовних деоница

ко]*е су одговарале вокалном слогу. Зато )е иста народна мелодика дру
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гачије хармонизована за различите саставе. Компоновав је и хорове

родољубивог садржаја. То су Ево деснице верне, Ајд у војну Србине,

У бој, у бој и друга. Њихов борбени характер је донекле ублажен при

звуком грађанске мелодике. Популарност им је првенствено зэвисила

од текстова. Биле су маршевског ритма, често пунктираног. Полетна

мелодика, певљива и допадљива, неретко је имала лошу акцентуацију.

Гласовне деонице су се поглавито кретале у четворогласју, у истим

нотним вредностима, у оквиру дијатонике, ретко прожете хроматином

или каквом модулацијом. Облик је најчешће заснован на различили«,

често понавл>аним одсецима. Ако се у хоровима-хармонизацијама на

родних мелодија, каквом спретно пронађеном вертикалом издигао изнад

просека, у родољубивим хоровима се уклапа у сивило композиције

ове врете, које су се могле чути и на западноевропском тлу у 19. веку.

Тежње Корнелија Станковића за стварањем контраста унутар

става, Александра Николића (1834—1895) за самосталнијим наступањем

појединих гласова и Тихомира Остојића (1865—1921) за њиховом већом

покретл>ивошћу, нису учиниле да родољубива хорска песма зазвучи

оригиналним језиком.

Поред обрада народних мелодија, Корнелијева клавирска дела

обухватају и облике који су били на програмима некадашњих пијаниста

— виртуоза. Већ је 1846. Београд слушао салонске композиције Ф.

В. М. Калкбренера (Р. №. М. Ка1кЬгеппег, 1785—1849), Ернста и

Сигисмунда Талберга (ТћаЉегд, 1812—1871). Корнелијеве полке,

кадрили и кола, па и теме са варијацијама, издвајају се националном

обојеношћу из небројених салонских комада онога доба. Те пригодне,

назовимо их „употребне композиције", које су аматери радо свирали,

не припадају делима високог уметничког нивоа. Станковић настоји

да народну мелодику прилагали могућностима клавирског става, али

не успева да превазиђе стандардни тип ранијих хармонизација. Кола

представљају својеврстан прелаз ка самосталнијем стваралаштву, ка

усавршавању народног (из Корнелијевог клавирског кола звуче народни

инструменти захваљујући карактеристичној пратњи) и пијанистичког

(октаве, орнаменти и друга технички проседей). Сремско коло је у облику

А-Трио-А. У овој форми се јављају и кола код других музичара. Остала

кола из Корнелијеве заоставштине се састоје из више делова (поједини

се понављају). Оро и Сватовац су са уписаним текстом који се често

среће у бројним инструменталним композицијама ерпског 19. века.

Овим се олакшава праћење облика у целили и љеговог односа према

народној мелодици.

Корнелије је, међутим, осетио принцип варирања и градације

у народно) музици и умео је да их користи у својим делима. Његове

су варијације засноване на ефектима арпеђа, октава преко целе клави-

јатуре, триола, трилера, мелодике у високим регистрима и поступног

уситњавања нотних вредности. Неретко су са патетичним уводом, а

имају једну или више тема. Мелодије других народних песама се могу

јавити и у току варијационог става, независно од теме која се варира.

Број варијација се креће од једне до две и више. У нотном тексту су

назначене на устаљени начин, али има и варијација које чине своје

12
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врсну фантазију, и тада се не обележавају. Једноставније и мање вир-

туозне варијације су у збиркама Србске народне мелодије, али се и у

њидш већ појављују елементи клавирског мишљења. Варијације штам-

пане као самостални опуси имају интродукцију. Најзрелије су у Оежге

на тему Што се боре мисли моје. Формално је најзанимљивија врста

фантазије, боље рећи руковети на песме Сећаш ли се оног сата и Мајка

Мару. Оне су делови дводелне песме — теме, обрађене су у две вари-

јгције, после којих долази прелазни одсек, затим нова тема Таена ноћи

и њене четири варијације, поново прелазни одсек и последњи део по

песми Паде листок дрењине.

Станковићеве варијације немају искључиво салонски карактер,

као на пример Калаузове, нити су на граници уметничког, као гарија-

ције Јована Пачуа, Јосифа Цеа (1841 —1897) и других припадника срп-

ског 19. века који су желели, али нису имали снаге да дођу до изра-

зитијег, национално обојеног романтичарског стила. Варијације свих

ових музичара, укључујући и Корнелијеве, неговане су у провинцијској

средини у којој се шаблонски елементи понавллју из једне композиције

У Другу- СтанковиЬ је могао у Пешти и Бечу да чује или има у рукама

знатан број фантазија, варијација, бршьантних емпромптија, маршева,

парафраза и разних игара чији су аутори обично припадали ман>е

цењеним композиторима. Без обзира на могућност директног утицаја,

очигледно је да постоје заједнички моменти између Веберових (Саг1

Мала №еЬег, 1786—1826) и Станковићевих варијација, које су, ме-

ђутим, виртуозније од Хумлових (Јоћапп Ыеротик Нитте1, 1778—

1837), док су варијације из Оеиюге 4 Корнелија Станковића ближе

облику фантазије типа Менделсона (РеНх Мепйе1ззопп, 1809—1847) и

Листа (Ргапг Ы$21, 1811—1886). Карактер, стил и техника, а нарочито

хармоније Станковићевих варијација, далеко су од узорних дела ове

врете каква су компоновали Лист и Шопен (Ргёдёпс Спорт, 1810—

1849). Каткад се осети сродност у извлачењу мелодике из разложених

акорада са Шопеновим делима, од којих нека, уосталом, имају исту

формалну конструкцију као и Корнелијеве варијације.

Као извођач Станковић је кренуо путем музичких уметника свога

доба. Наступао је претежно на концертима са мешовитим програмом,

уз учешће других интерпретатора или ансамбала, и са репертоаром

салонског карактера, свирајући неретко народне песме и композиције

под утицајем ерпског музичког фолклора. До данас није познато да

ли је и пре њега у ерпским градовима концертирао који музички уметник

ерпске народности. Такође није познато колико је Станковић као пи-

јаниста и диригент утицао на следбенике, али је извесно да су нама

знани ерпски виолинисти и пијанисти концертирали на начин нашег

првог музичког уметника. По „усхићеним" критичарима и публици,

и по примедбама о ,,топлим чувствима, чистим изражајима", „дубоком

штудијуму у струци", племенитој свирци пуној духа, закључујемо да

су ьисоко оцењиване пијанистичке способности „нашег одабраног

виртуоза" који се „не мора постидети од других страних концерата".6

• На*, дело.
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За разлику од данас заборављених музичара, Корнелије Станковић

је међу онима чији је значај историјски доказан. Као композитор и

извођач он представља оличење српског уметника-музичара 19. века.

Био је на почетку романтизма у српској музици. Све облике које је

компоновао, све хармонизације које је начинио на пољу црквене и

народне музике били су узори за српски 19. век, а у погледу уметничке

вредности чак неретко и над тадашњим просеком. Оганковић-пијаниста

указује пут каснијим српским композиторима-интерпретаторима, са ре-

пертоаром који и код његових следбеника није годинама претрпео

измене. Био је иницијатор националног стила у музици, оног истог

који ће своју кулминацију доживети у годинама између два светска

рата, и то не само на српском већ и на југословенском тлу.

12*
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КокьапАа Ре}очпс

КОКЫЕЬЦЕ ЗТАЫКСМС: С01ХЕСТОК ОР РОЬК МЧ51С, СОМРОЗЕК

АЫГО РЕКРОКМЕК

8 и т т а г у

ТЬе \уогк оГ КогпеИ)е Згапкоук (1831—65) аз а сотрозег, соИесюг

ог" Го1к тизк ап<1 ипегргеишЧе регГогтег \уаз т 1те ул*Ь те гепскпаез

оГ те регкс! т у/ЬкЬ Ье Нуей. Не тоаз те Пгз* ггатес! 8егЫап тизкйап

ап<1 сотрозег \уЬо етЬосЬеё те ти?ка1 азрггайопз о!" те ЗегЫап реор1е.

Не у/аз те Нхвс (о зег. аЪош улчипд с1оу/п ЗегЫап рори1ьг сЬигсЬ сЬат,

тиз йгаугт^ те апепиоп оГ Ыз зиссеззогз го те 1тропапсе оГ рори1аг

сЬигсЬ те1ос1к$ апс! те пееё ю у/пге тет ск\га т гЬен аитепис гогтз,

го Ьагтопве тет оп те Ьаз1з оГ те тарг апй ттог зса1ез апй ю ш-

уез11§аге сЬигсЬ спат атопд те отег ОггЫхкх пайопз. Згапкоук'з

„ЗгЪзке пагосте резте" (1851, 1853, 1859, 1862, 1863) сотатеё Ыз

соИесгей Ьагтотгайопз хог уоке апс! рхапо ог сЬок ап<1 ргапо, аз у/е11

а? Ыз оп§та1 сотрозтопз. ТЬе Ьагтотгайопз аге Ьазеё оп те та]ог

ап<1 ттог зса!ез, изиаПу т(Ь саскпсез оп те зирепопк, те спагаае-

пзис ипегуаЬ оГ Го1к тизк аге изес! апй ёие апепиоп 1$ рак го те спорее

о!" гопаИгу. ТЬеу аге о!" Ы^Ьег яиаНгу гЬап те ауега&е ЗегЫап сотро-

зтопз оГ те тпегеепт септгу; Йиз 18 по! те сазе уЛгЬ 81апкоук'з ра-

ГПОПС 50П§3.

Не ул-оге кок-дапсез гог те кеуЬоагй т \уЫсЬ Ье сотЫпес1 го1к

тойГз апс! р1апо гесЫ^ие („Згетзко кок", „Ого", „8уагоуас") апй

уапайопз т у/ЬкЬ Ье ехрккеё те рппар1ез оГ уапаЫНгу апд §гас!аиоп

т гЫк тизк, го^етег \лгатЬ агре^кз, осшуез оуег те у/Ьок гап^е оС те

кеуЪоага, шркгз, т11з, его., опеп тоге тап те опе тете апй, аз Гаг

аз гогт 18 сопсетеа, а гуре оГ Гатаз1а сопз1зйп§ о!" уапайопз. №з тозг

татге уапапопз аге оп те тете „ЗЧо зе Ьоге ппзИ то)е".

Не у/аз ЫдЫу тои^Ы оГ аз а р1ашзг апа сопйисгог. №з у/огк згапёз

а1 те Ье§1пп1пд оГ Котапис1зт ш ЗегЫап тиз^с апй Ье 1"игп1зЬес1 ап

ехатрк го 1агег ^епегаиопз Ьот а$ а соПесгог оГ Го1к ти$1с, а сотрозег

апй а регГогтег.



ДРАГОСЛАВ ДЕВИЪ (Београд)

ЗАЛИСИ НАРОДНЫХ МЕЛОДЩА КОРНЕЛЩА СТАНКОВИЪА

О интересоваау Корнегаф СтанковиЬа за световне народне ме

лодике, ко)е )е током живота записао и об)авио под насловом: Србске

народне йесме, удешене за йевшьс и клавир, писано )е више пуза.1 У овим

краЬим радовима и освртима ни)'е било све об)ашн>ено, )ср су писцима

недоста)али, или им нису били доступни, оригинални рукописи и сва

об)авл>ена дела, што важи и за ова) рад. Надамо се да Немо овом при

ликом целовити)е сагледати Корнели)еве записе народних пссама.

Од штампаних дела доступна су нам била четири издан>а об)авл>ена

у Бечу, у прошлом веку, под за)едничким насловом: Србске народне

йесме, и то:

— 24 песме посвеЬене ,Данилу, кн>азу Црногорском" (без ознаке

године издавьа);

— 30 песама посвеЬених „Србкюьама", Беч, 1859;

— 12 песама посвеЬених „Михаилу ОбреновиЬу, кнезу србском",

кн>. I, Беч, 1862;

— 8 песама посвеЬених „Балабину, Императорское Руском По-

сланику у Бечу", кн>. II, Беч, 1863. г

Ове збирке „народних" песама или „кшиге", како их назива

Корнели)е СтанковиЬ, несумвьиво су основни извор за упознаван>е

н>еговог рада на прибиран>у и записиван>у народних мелодщ'а. На ово

нас упуЬу)е сам аутор у Предговору за збирку Србске народне йесме,

об)авл>ене у Бечу 1862. године, кшига I, када каже: ,,... Пре ове мьиге

1 П. КоаовиЬ, Мушка у Срба, Личности, Загреб, 1920, стр. 125; В. Р. Ъор-

ЬевиЬ, Прилози биографском речнику срйских музичара, Музиколошки институт САНУ,

посебна издала юь. 1, Београд, 1950; Стана ЪуриЬ-Клащ, Дийломашска борба око

Корнели)'а СшанковиНа, Корнелще СшанкоеиН као йозоришни комйозишор у: Музыка

и ыузичари, Београд, 1956, стр. 29, 33; Д. ДевиЬ, Сакуйлачи народних мелодика у

Србщи и нмхове збирке, Гласник Етнографског музе)а у Београду, кн>. 22—23, Бео-

1рад, 1960; С. ЪуриЬ-Клащ, Развоз музичке умешносши у Србщи, у: Хисшорц'ски

разво] музичке кулшуре у ]у\ослаеи]и, Загреб, 1962, стр. 582—586; А. МатовиЬ,

МелЫрафски рад у Во]водини, Рад конгреса СУФ1 у Новом Саду 1973. г., Београд,

1978.

1 Упор. Библиографи)у у овом зборнику.



182 Драгослав Девић

народних песама (мелодија) издао сам још две, али ја ову називам

првом..." Те „још две књиге", по нашем мишљењу могу бити само:

„Србске народне десме, посвећене Данилу књазу Црногорском" (24

песме) и „Србске народне песме, посвећене Михаилу Обреновићу,

кнезу србском" (30 песама). За прву публикацију, од 24 песме, на жа-

лост, није позната година када је издана, већ је назначено само: ,,...

У Бечу о Првозваном Андрији, К. С.".3

Да бисмо у целини сагледали и оценили вредност и значај Стан-

ковићевог мелографисања световних мелодија, прегледали смо и ана-

лизирали све његове записе објавл>ене у поменутим збиркама.4 За-

писујући са одушевл>ен>ем „србске" песме, још док је боравио и живео

у Угарској, а касније, вероватно од наших омладинаца у Бечу,5 односно

од народних певача у Војводини и Србији, Корнелије Станковић је

то обављао ослањајући се само на свој истанчан слух и добру музичку

меморију. Постоје и поуздани подаци о његовој мелографској вештини,

које су сачували његови савременици. Коста Манојловић о томе пише:

„Господин Стева ТодороЕић, академски сликар, који је био присутан

када је Корнелије 1855. године дошао у Карловне да бележи песме,

причао нам је обо: У великој сали Корнелије је изјавио патријарху

Рајачићу и архимандритима своју жељу — да забележи српско право

славно црквено појање. Патријарх је запитао архимандрите шта они

о томе мисле, на што су они одговорили — да не верују да се све што

се пева може и записати. Корнелије онда извуче на зиду линијски си

стем и један архимадрит отпева онда једну песму коју Корнелије за

3 Претпоставља.мо да би година издавьа ове збирке могла да буде 1858. Найме,

аустријски конзул у Београду, Боровички, извештавајући 1861. г. бечко Мини-

старство спољннх послова, између осталог пише: „Станковић заврши овај посао

у марту 1856. године (.числи се на рад у Сремским Карловцима на записивашу црк-

веног појања) и одмах предузе неколико концсртних путовања по царско-краљевској

Војводини и у Београду скупи и обради неколико српских националних песама и

1857. године оде опет у Беч да прикушьени материјал среди и у штампу да, у чему

је већ знатан напредак учинио. За ове песме добио је најпре (марта 1859) највише

признаље Његовог Величанства Цара, а доцније (марта 1860) и Златну Медаљу."

Упор. В. Р. Ђорђевић, на«, дело, стр. 46.

4 Упор. Библиографију у овом Зборнику. Поменућемо још два рукописна

извора под насловом Србске песме. Први садржи 8 песама „у четири гласа удесио

Корнелије Станковић". На насловној страни је немачки текст из кога се види да

К. С. некоме шаљс ове своје песме, са напоменом да је једна песма његова, тј. ,,н>е-

гова композиција" (Библиотека Факултета музичке уметности у Београду, И. бр.

17515). Све песме су углавном патриотске садржине, од којих су две од К. С., а још

две („Ој, таласи..." ,>Радо иде Србин у војнике"), од Лисинског и Јахимека-Ђур-

ковића. Други рукопис садржи 10 песама, „за певање и клавир удесио Корнелије

Станковић"; у наставку следи: „ову другу књигу Србских песама сврших у Будиму

15/27 октобра К. С." У н>ему се налази 6 песама из претходног рукописа. Две песме

недостачу, и то четврта и пета по реду, а као девета и десета су две нове. Значи да

и у овом рукопису нема више од осам песама (Архив Музиколошког института САНУ,

Београд, бр. Ан—607).

6 Тачнији податак о Станковићевом боравку у Бечу оставио је Федор Де-

мелић. Упор. Ф. Демелић, Корнелије Станковић, Лстонис матице српске, 1865,

кн>. 110.
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бележи. Затим, Корнелще исту песму отпева како )у ^е записао, и сви

су се сложили, да )е песма тачно записана."6

Мада су и у Корнели^ево доба неки я»егови савременици запи-

сивали и штампали српске народне песме, мислимо овде на Ало)за

Калауза,7 записи Корнели)а СтанковиЬа су поуздани ]ер уз напеве

има)у и потпуне текстове песама. Он )е брююьиво означавао (као што

то чине и садапньи мелографи) на ко)и се начин песма пева, пажлъиво

)е записивао понавл>ан>а, припеве и рефрене, народни говор певача

са карактеристичним провинцэд'ализмима. У неким случа|евима, када

)е то било потребно, видимо да )е са пажн>ом слушао певан>е до кра)'а.

На та) начин ]'е уочавао важне промене у изво!)ен>у певаног стиха или

певане строфе, запису)уНи их до танчина. Мада )е записивао претежно

л>убавне и патриотске песме, каткад )е тачно означавао да )е то левавье

уз игру „оро", или да )е песма везана за неки обичаь као и из кога

)е кра)а — „славонска", „бачка". Понекад )е брююьиво означавао

и интерпретащцу (кратко, стакато изво!)ен>е или акцентован>е неких

тонова), односно, варианту напева.

Кэда )е и где путовао ради прибиран>а и записиван>а народних

мелоди)'а, не знамо тачно. Само )е у Предговору за збирку Србске на

родне йесме (Беч, 1862) навео места у Срби)И где )е боравио и поименце

ко му )е помогао.8 Из овога заюьучу^емо да )е Корнели)е СтанковиЬ

народне певаче налазио добрим делом у варошицама у тадаппьем гра-

^анском сло)у, а неке песме су му сигурно певали и српски сетьани,

ко)и су боравили пазарних дана у многим нашим варошицама.

Укупан бро) об)авл>ених песама за)едно са напевима у четири

поменуте збирке износи 76 записа. На)више }е песама претежно лирског

карактера, а само )е пет игара (од ко)'их две уз певаае). Да бисмо про-

ценили све особености записаних песама, анализирали смо въихове

осноЕне компоненте (стих, облик, каденцу, ритам, тонски низ, обим).

Ово провераваае )е омогуЬило да са сигурношну издво)ИМО салю 42

песме са морфолошким особеностима ко]"е указу)у на изворно народно

стваралаштво.

Оцен>у)уЬи преостале 34 песме са становишта савремене етно-

музиколошке анализе, утврдили смо да су то песме посебног жанра,

па их не бисмо могли назвати нашим народним лесмама у правом смислу

речи. Знао )е то свакако и Корнели)'е СтанковиК.9 Нешто мавье од

половине зьегопих записа треба сматрати националним будницама и

1ьима сродним патриотским песмама певаним и компоновании у срп-

ским и хрватским кра)евима срединой 19. века. Такве песме-буднице

певане су и у круговима словенске интелигенци)е у Бечу око 1850.

• К. Мано^ловиЬ, Сйоменица Сшевану Сш. Мокршщу, Београд, 1923, стр. 166.

7 Д. ДевиЬ, нав. дело.

8 Сачувано )е занимдиво Корнели]ево писмо, датирано 17. ма)'а 1861. у Бео-

граду, упуЬено кнезу Михаилу ОбреновиЬу. Упор. Стана ЪуриЬ-Кла)н, Корнслгцс

СшанковиН, некад и сад, Звук 65, Београд, 1965, стр. 607.

• Упор. Предаовор К. СтанковиЬа и аегов Стлас у Србским новинама, бр.

34, 1863, стр. 128.
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године, када )'е и Корнели)'е тамо боравио.10 Корнели)е )е сво^е записе

називао само „србске песме", без епитета „народне".11 Нема сумн>е

да )е на младог Корнели)а имао утица^а и Вук КарациЬ, чи)е су га по-

знате збирке народних песама упутиле да касни]е обрати пажьу и на

„просто-народно" певавье.12

Уврстивши готово у сваку од сво)их „юъига" и песме за ко)е

каже „да нису чисто народне", Корнели)е )е и сам био аутор победит»,

напева, док )е за неке знао и композитора и песника.13 Сье ове песме,

ко)е одва^амо од изворних, по сводим музичким особеностима (н?пев

у дурском тонском роду премаша октаву, облик изгра^ен од гломазних

певаних строфа) припада^у средаьоевропским узорима тога доба.14

Корнели)ев допринос савремено) српско) етномузикологи)и односи

се како на вьегове записе оригиналних народних песама, тако и на за

писе осталих песама ман>е-више познатих аутора (страних музичких

особености), ко)е на сво^ начин открива)у дух времена српског гра-

^анства „царско-крал>евске" Воеводине, а тако1)е и Срби)е тога доба.

Иако малобро;'не, песме Корнели)а СтанковиНа су значаще за будуЬа

компаративна истраживавьа у савремено; етномузикологи)И и музи-

КОЛОГИ)И.

Дода)Мо да су Корнели)еве кн>иге Србских народних Песама биле

подстрек и охрабрен>е савременику Фравьи Кухачу и следбенику Сте-

вану Мокравыгу да наставе мелографски рад на прикупл>ан>у )ужно-

словенског народног музичког блага.

10 Упор, напомену бр. 5.

11 Упор, напомену бр. 4.

12 Свакако и она у ко)0) )'е об)'авл>ено шест народних напева ко)е )е записао

Поляк ФранКишек Мирецки, упор. Народна србска йеснарица, издана Вуком Сте-

фановиЬем, част втора, Виена, 1815.

18 Сам СтанковиЬ наводи да су шегове композшлцс: „Ево деснице верне"

и ,,А)д' у во)ну Србине". Песма „О) таласи мили а^те" )е од Трнског и Лисинског,

,,Радо иде Србия у во)'нике" од В. ЖивковиЬа и 1ахимека-ЪурковиЬа, „Уста),

уста) Србине" од Стерще ПоповиЬа, ЪурковиЬа-Шлезингера и многе друге за ко)е

Ье се сигурно утврдити аутори. Упор, рад Ъор^а ПериЬа у овом Зборнику.

14 Разлог зашто неке од ових песама К. СтанковиЬ сврстава у сво)е „кн.игс"

под насловом Србске народне йесме, треба тражити у добу у коме )е живео и делао.

Знамо исто тако да )*е све ове песме издао приредивши их за певан>е (хор) и клавир,

наменивши их српским, донекле однаро^еним, гра^анским сло)евима и интелиген-

ци)и, а нарочито оним нашим патриотима надахнутим идс)ом панславизма и илиризма,
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Гка^051аь ОеЫс

КОКЫЕЬЦЕ 5ТАЫКОУ1С'8 ^К1ТТЕЫ УЕК310Ы5

ОР РОЬК МЕ1ХЮ1Е8

5 и т т аг у

ТЬе ргтс1ра1 зоигсез Гог *Ье зпк1у оГ КогпеН)е Згапкстс'з \уогк

аз а соНесгог оГ ГоШ те1осИез аге Ыз Гоиг соИеспопз, 8гЪ$ке пагоЛпе резтс,

риЫьЬес! т У1еппа сЬшпд гЬе 1860з апс! 1870з. ТЬезе риЬНсапопз сотат

(ипскг 1Ье зате иг!е) 76 Го1к шпез гакеп сЬтоп ггот зтдегз оГ игЬап апс1

соитгу оп§т. 1п ассогёапсе улгЬ ргаспсе ох" гЬе пте а11 Шезе зоп^з аге

ршиес- ул*Ь р1апо ассотраттет апс! а1зо Ьагтотгес! Гог сЬога! рег-

гогтапсе.

Оп *Ье Ьаз1з оГ ап апа1уз1з оГ *Ье Ьаз1с сотропетз о( Лезе зоп^з

(ЛеЬ уегзе, Гогт, са<1епсе, гЬугЬт апс! гап^е) 42 уегзюпз Ьауе Ьееп 18о1а1ес1,

у/ЫсЬ сап Ъе аз81§пес1 тогрЬсЛорсаИу го Ше сагедогу о!" опдта1 гЫк зопдз.

ТЬе гези Ье1опд (о гЬе гуре оГ рагпоис зоп^з у/ЫсЬ \геге сотрозес! апс!

зипд ш гЬе тк! птегеетЬ сепшгу т Ле рапз ог" ЗегЫа апс! Сгоаиа ипёег

Аизгго-Нипдапап ги1е. ТЬе опдта1 го1к зоп^з аге рап оГ Ле соттоп

1о1к Ьепгаде, у/ЬПе гЬе оЛегз (у/ЫсЬ Ьауе Гоге1§п т1шса1 сЬагасгепзпсз),

зотейтез кпоу/п Ьу аийюг, аге а1зо оГ 1тропапсе, Ьесаизе Шеу 1еуеа1

гЬе зрт* оГ гЬе репоё атопд гЬе ЗегЫап Ьоигдео151е ш *Ье Аимго-Нип-

дапап Уо)Уос1та ап<1 ш уЛш у/аз Леп ЗегЫа.

КогпеН)е'з уегзюпз ох" гЫк зопдз аге а1зо ох" 1трогсапсе {от Гишге

сотрагаиуе зсисЬез ш егЬпотиз1со1о§у апс! ти$ко1о#у.





ЪОРЪЕ ПЕРИЪ (Београд)

УМЕТНИЧКИ ТЕКСТОВИ „СРБСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСАМА"

КОРНЕЛЩА СТАНКОВИЪА

„Док смо за 'уде наше среНе, без свеха и свачаа,

робу]уки страдали, Хусле су нам биле ]едини йрщаше.ъ,

шшо су нас Шейные. Из йросше йесме слейош старца

слушав ]с млаЗ)и нарашша] славу и некадашгьу !ос-

йошшину сво]их сшарих. ]е л' девочка Прело йреяа,

]с ли момче себи оружие сакивало — йесма их ]е

храбрила и заносила, да забораве на сво)е заде сва-

кидаите и неисказане неволе. У светом шу'сиьу и

цркви, шчеличила се наша, до зла бога, 1онлна «ера

и обрана пена у наших ошаца.

Па зар шо1а, шшо ми уе очувало име и народ

ности, да се ]а одречем?"

Корнели)е СтанковиК

Дело Корнели)а СтанковиКа )е и данас као и некада делимично

об)авл>ено. Н>егов се опус може сагледати и доделити насветовни

(бележеье народних песама и популарних песама ко)е су се певале

у друштвеним круговима у копима се кретао, као и уметничке обраде

истих за хор, клавир, глас и клавир), и духовни (бележен>е и

хармонизацща српског црквеног народног по)ан>а). Другим рсчима,

ньегово уметничко дело се огледа у сакугаьан>у и бележеау народног

стваралаштва (духовног и световног) и аегово) музичко) обради на

уметнички начин. Отуда Корнелиев рад са )еднаким интересоваьем

прате и музиколози и етномузиколози. Можда делу)е необично тврднл

да )ъ Корнели)ев опус занидцьив и за историчаре кнлжевности, на

рочито историчаре српског песништва XIX века. 1ер, као што )'е ин-

тересантно праКен>е музике и фолклора у н>еговим записима, тако )е

занимллво позабавити се и анализом текстова аегових Србских народних

Несома, поготово када се зна да таква анализа до данас ни)е об)авл>ена.

Од око 80 нотних записа, об)авл>ених у више издаьа Србских народних

йесама, преко двадесет су записи уметничких текстова. То )'е 20 песама

1 То су песме: Мила мо]а 'ди си синоН била; Невесело срце мо]е; У развишку

шще ноНи; Добар вече Анка; Шшо нисам давно. Имена лесника нисмо утврдили, али

)с )"асно да су песме уметничког порекла.
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познатих и 5 песама непознатих песника.1 Све остало су текстови

усмених лирских песама об]авл>ених или необ)авл>ених у Вуковим збир-

кама.2

Предмет овога рада су текстови оних песама ко)е су спевали наши

песшщи, а ко)е )е Корнели)е СтанковиК нотама забележио не озна-

чава)уЬи извор, односно ауторе песме. Чщьеница, да )е дела наших

песника Корнели)е у народу нашао у певаном облику и да их )е штампао

у сводим збиркама ме!)у народним песмама, сведочи о одре^ено) подави

у историки српског песништва — о певан>у по]единих песама наших

песника у градским и народним круговима XIX века. Популаризоваае

песама српских песника, и данас познатих као „варошке или старо-

градске песме", присутно )е и у Корнели)евом опусу. На основу Кор-

нели)евих записа тих уметничких песама, историчари поези)е могу

далеко документовашф и бол>е да анализира)у ову, занимл>иву, али

до наших дана систематски неиспитэну по)'аву. Н>егови записи умет

ничких песама на)бол>е осликава)у популарност пеьане цоезще наших

песника од Досите^а ОбрадовиЬа до Бранка РадичевиЬа, тована 1ова-

ноБиЬа-Зма)а и Ъуре 7акшиЬа. Занимл>иво )е ко)е су песме биле по-

пуларне и често изво^ене у српском гра^анском друштву у доба Кор-

нели)а СтанковиКа. ИзложиКемо их хронолошким редом, према вре-

мену постанка сваке песме. Тако Ьемо добити малу антологи)у српског

Песништва (XVIII—XIX в.) у избору Корнели)а СтанковиКа.

1 Ове песме чине )сдну блиставу антологи)у српских народних песама. а)

Песме об)авл>ене код Вука: Из]еден овчар (Осу се небо звездама), Вук бр. 237; Луба

}с йреча нею сесшра и сноха (О) за гором, за зеленом), Вук бр. 300; Сестра куша брата

(Шта с'оно чу)е), Вук бр. 301; Тешко сесшри без брагйа, а брошу без сесшре (У Будиму

граду), Вук бр. ЗО6;/г0ио драю и шо на далеко (Тавна ноКи), Вук бр. 318; Смилана

и вщенац (Смил> Смил>ана), Вук бр. 330; Ойеш шо мало друкчще (Ма)ка Мару преко

мора звала), Вук бр. 332; Жела д}ево}чина (Да сам )адна студена водица), Вук бр.

350; Клешва на драша и гьегове йрщашеле (Драг' се драго)), Вук бр. 357; Праведна

клешва (Дево)чица ружу брала), Вук бр. 363, Калойеро-Перо и Виша }ела (Калоперо

-Перо, лел>а), Вук бр. 376; Девочка и супце (Девочка се сунцу противила), Вук бр.

416; Преварени зеш (О) дево)ко, душо мо)'а), Вук бр. 427; Усшрщеллн помок (Што

ку )унак), Вук бр. 482; Клешва за клешвом (Дево)ка се у Дреновцу купа), Вук бр.

529; Дамлан и луба пеюва (У Омера више Сара^ева), Вук бр. 559; Магка и а]еео)ка

(Момче ми промче кроз село), Вук бр. 576; НесреНна д)ево]ка (Дево)ка ]унаку прстен

повраКала), Вук бр. 609; Щево]ка се загледала у Ьаче (Ударало у тамбуру 1)аче), Вук

бр. 626; Шша /« когьу наг'гЪеже (Кон, )унака оставио), Вук бр. 630; Дсу'чин Пешар и

крал Машщ'аш (Вино пи)'е До)чин Петар), Вук бр. 633; На часши (Три птичице

гору прелетеле), Вук бр. 680; Аншошцу БогиНевиНу возводи ]адранском (Цар везира

на диван позива), Вук бр. 686; Ойеш св}еш дики (По^и дико и нашим сокаком), Вук

бр. 772; Дика свако]ака мила (Дика плава), Вук бр. 782; Брша за диком (Море дико),

Вук бр. 790; Уош две ноНи, йа Не дика доки (Месечина сву недел>у дана), Вук бр. 791.

б) Песме ко)'е нису об]авл*не у Вуковим збиркама: Тужила девочка; Росло ми ]е

бадем дрво; А^дук Велко йо ода]и шеша; Мо]а мама све ми Приговора (бачванска);

На ной свашски куме (бачванска сватовска); Сви шазкаши одоше (бачванска); Сива

могло; Удри киша; ПолеНела шорен йшица; Сунце ]арко, не сигам }еднако (бачванска);

А], села мома; Девочка соколу; Ъе си била]ано; Сгйарац иди на ораху; Чу]еш ли Кашо

(бачванска варошка) ; Наша сгйрина (бачванска) ; Дика бела ерце ми однела (бачванска) ;

Чще ли су шарабе (бачванска, текст )с први забележио Луюпан Мушиики); Су ши

Ьаче учени (духовна нелитурги)ска); Код се била на Косову во}на (епска балада).



681вчиаоннвхэ'Я..вивээцхин&осЕвнхихэдйд"инохэнэхинышхэкд

•(онопяовеозих)вцияоннвхэвШггэнскэдЛэнивс

нонхонXскээивнтийоеоивмзи(1эвнйи!(9Ш)похоСтвВеозЩ'(инэниьвеоньиЛнвру

•0Н4ТОкНЫЧЫШМУк1110]НОЯООМЧИММл*0«аГОГйвяИЯп||.»11|>гя<1и1^ВМЬКуЯШ»я»1»г«_]

1«и

1>и

'йМ

шГ•»пл

шУ•ао1

ох•ьаи■>•)

в•л»•*

»•и•*

МГо'•

Шттш ^:

•ъь

|ггТШ^Г[*|Г^тттт
*%
т

т^=ра

ШМЙР4I1/и'ЩI'|М

•ичлл»

■И"И■■>-•гау

■лоуха■м■I

■г■оИиая*лгл'%

ах■+гяпи•<!■«•«

од«а«нтЛш'а<1иI

^ш.лл^'тф;^

*&•

амяущ

■■а•«нГ•49

ячс■*Г'Нш4н•аш■вм•

вя•аг•яо*

И*

<а«

«х•

IIщЩI^тй?

*«мо|м<мп>*«;;»шмм<нХв|>у



190 Ъор1)е ПериН

1. Ако изузмелю Корнели)ев запис )едне од свакако на)стари|их

граничарских песама Вино йще До]чин Пешар, варадински бон, ко)0)

аутор ни)е познат, али се личности поменуте у н>о) (крал> Мати)'аш,

Дуци Петар) регистру)у )ош у XV веку, онда бисмо као на)стари)у

уметничку песму у Корнели>евим збиркама истакли ону под насловом

Ти создави] око. Песма )е познати)а по наслову Плач ма]ке цара Уроша,

а н>ен аутор )е Мануил Козачински (1699/1703—1755). Испевана )е

1734. године. Козачински )е за сво)е ^аке написао драмско дело Траедо-

комедща ..., ко|у су карловачки 1)аци извели на кра)у школске 1734.

године. У то) драми било )е и певаних песама, а )една од н>их )'е Плач

ма)ке цара Уроша (Ти создави) око).3 Тако )е, захвал>у)у1ш нотном

запису Корнели)а СтанковиНа и казиваау шабачког епископа Гаврила

ПоповиКа (кощ му }е ту песму )едном приликом и отпевао), сачувана

од заборава прва српска позоришна песма. Ова) до сада непознат гю-

датак знача)ан )е и за музикологе и за театрологе.

2. У првом српском устанку настале су две песме: а) Нар везире

на диван йозива, за ко)у Вук тврди да )е „од }адранских д)ево)ака сп)е-

вана 1810",4 а посто)и и миипьеше да )у \е спевао Филип ВиппьиК,5

б) Дунаев, Дунаев, шща водо ,ладна, о КО)0) )е сачувано породично

предайте у угледно) београдско) песничко) Куки ИлиЬа (оца ]сшн&

и синова му Милутина, Драгутина, Во)ислава и Жарка), да )е ову песму

у земунском збегу 1813. године спевала млада сел>анка Марица Стано;-

ловиЬ из Ресника, тугу^уйи за сво)им вереником.8 Песма ]е испевана

случа)но, а ако би предаае било тачно, тада би Марица из Ресника

била прва српска народна песникшьа, чи)'е се име може поменути уз

)едну тако популарну и данас познату народну песму.

3. У Корнели)'евим записима Србских народных Песама налази се

значаща песма Ах йресгйанше, невине... настала у слому првог српског

устанка, године 1814. Н>ен аутор ^е, касни)'е потцеаивани и преценл-

вани „отац српског романа" Милован ВидаковиЬ (1780—1841). Текст

3 Упор., Ъ. ПериЬ, Плач мщке цара Уроша, Гласник Српске православие

цркве, бр. 12, 1976, стр. 234—238.

4 Вук Ст. КарацнЬ, Народна србска щеснарица, Беч, 1815, стр. 70—71, бр.

100, под насловом „Антонии БогиЬевиЬу, во)пЪди )адранскоме и коменданту лоз-

ничком".

4 С. ФилиповиЬ, Подринске воеводе (Анша БошНевиК), Годипньак Истори)-

ског архива у Шапцу, VI, 1968, стр. 34.

• Д. ИлиЬ, Наши йреци,_Всклц, VIII, бр. 4—5, 1922, стр. 338—345, 435—440,

Упор., Ъ. ПериЬ, Како ]е настала йесма „Дунаве, Дунаве, шща водо ладна", Венац,

2/61, 1978, стр. 32—34. Важнщи мелографски записи после Корнели)а: Ф. Ш. Кухач,

]ужно-слов]енске народне йойиевке, кн>. II, Загреб, 1878, бр. 419, 420; С. Лжичар,

Албум срйских йесаиа, Брауншва;г, 1881 (према запису К. СтанковиНа); И. Ба)иН,

Албум. Срйске народне йесые и народне йесме из Мокран>чевих руковеши, Београд,

б. г., бр. 7; М. ПарабуКски. С йесмом кроз Воеводину, Нови Сад, 1976, стр. 12; Т.

Ву)ичий, Музичке шрадицще/ужних Словенау Ма^арско], Будимпешта, 1978, стр. 196.
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песме )е први пут об;авл>ен у аегово) юьизи См^есице нове (Пешта

1841). Уврштена )е и у Аншолощу сшарще срйске йоезще Младена Лес-

ковца, где )е прире!}ивач дао исцрпну белешку о н>ено) велико) попу-

ларности у српском гра^анском друштву.7

4. У Црно) Гори се )ош увек може чути песма/ош не свиНе ру}на

зора, за ко]у се према напеву може претпосгавити да )е црногорског

порекла. Песму )е први забележио Корнели]е СтанковиЬ у сводим

Србским народным йесмама. Мелоди)а )е веК код Кухача другачи)а.

Занидцьиво )е пихан>е ауторства текста ове песме. У литератури се као

могуЬи аутори помщьу Мирослав ЗановиЬ (1751—1786) и Васа НиколиЬ

(око 1822—1890). 8 Ни]едног, с разлогом, ни)е прихватио юьижевни

историчар Бориво;е МаринковиН.9 Претпоставл>а се да би аутор песме

могао да буде юьижевник ^ван НиколиЬ (1806—1852), кога Антонине

Арнот-Арноальев (1808—1841) помшье у сво)им новинама као „секре-

тара юьижевног Сов)ета у Крагу)евцу". Побросавши н>егова Печатана

дела он ставл>а и )едно йр1ш]ечани]е. „ У ДавидовиКевом Забавнику

за год. 1833. има од н>ега три лепа превода... и )едно оригинално со

чинение под именом — песме л>убовне".10 То )е пет „л>убовних" пе

сама, ме!)у ко)има се налази и текст песме ]ошш не свиши бела зора, о

ко)0) ]е овде реч.11

5. Корнели^е )е као народне забележио и три песме познатог ерп-

ског лесника предбранковског периода 1ована СуботиКа (1817—1886).

I М. Лесковац, Аншолохща сшарще срйске йоезще, Београд —Нови Сад, 1964,

стр. 115, 334—339 (белешка о песми и нотни запис). Важтци мелографски записи:

В. Хлавач, Срйске народне йесме, Вршац, б. г., бр. 5 ; М. ТопалопиЬ, Бележница, руко-

пис, Архив Панчевачког ерпског црквеног певачког друштва (око 1875. године), бр.

5; С. Лжичар, Албум срйских йесама, Беч, 1881, стр. 49; И. Ба)иЬ, Зайиси народних

йесама, рукопис, Музиколошки институт САНУ, Београд, бр. 798; В. Вегза, 2,Ыгка

пагойпгк рорхеъака, Загреб, 1944, бр. 274; Албум 200 срйских народних йесама, Бео

град, б. г., бр. 10; Албум 109 срйских народних йесама, Загреб, б. г., бр. 85. На исту

мелоди)у пева се песма хрватског песника Мате Топаловийа Тужна Илирща (Ах,

случа)у гвоздени), ко)у )е под псеудонимом ,,3денчанин" об^авио у Србском на

родном лисшу, I, 1935, стр. 83; напев упор., Ф. Кухач, ]ужно-слов)енске народне

йойиевке, к». V, Загреб, 1941.

8 Упор., ШЬНоцга/уа га$ргол)а, Напака % кщИеятхк гайоъа ]и&ох1о*)еп1ко%

1ек!Нюхга/$ко1> гаиоа\г, к». 7, Загреб, 1963, стр. 298, бр. 112721; М. СавиН, Наши

сшари (Васа НиколиН), Застава, бр. 12—14, 1926.

8 Б. МаринковиЬ, Срйска гра^анска йоезща, Београд, 1966, кн.. II, стр.296—

299, 366—367.

10 Србска новина или Магазин за художество, юьижество и моду, Пешта,

1839, бр. 2, рубрика Србско ейисаше.ъаиво, слово Н.

II Мелографски записи: Ф. Кухач, ]ужно-слов]енске . . . , кн.. I, бр. 212,

у напомени открива да )е мелодща песме Све весело, а }а шужан стари)а од поетског

текста, „ову красну попиевку из.мнелио >е — по начину врло старе мелоди)е к щесми

Нема шакве буле — по сво) прилици П)есник сам . . ."; С. Лжичар, Албум срйских

йесама, Беч, 1881, бр. 46; Албум 138 срйских народних йесама, Београд, 1905, бр.

46; И. Ба)иЬ, Зайиси народних йесама, рукопис, Музиколошки институт САНУ,

Београд, бр. 306; М. МулалиЬ, ]ухословенска мекамска народна щесма и свирка,

рукопис, Истори)ски архив, Сара^ево, бр. 2543 (Црна Гора).
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То су: Зашшо да се /а бринем,12 Момче и голуб (Л>убио се бели голуб...)18

и Србин (]а сам Србин, српски син)14. Прва песма \е винска, настала

1834, друга л>убавна романца, настала 1837, а треКа, родол>убива, не

писана 1840. Винска и родол>убива се налазе у Ангиологии Младена

Лесковца, као на)бол>а песничка остваренл тога времена.15 Л>упку

СуботиКеву песму Л>убио се бео голуб са голубицам народ )е прихватио,

пева)уЬи )е )ош дуго после н>еног настанка и Корнели^евог записа,

о чему сведоче касни}е забележене мелоди)ске варианте.

6. Антологи)ску песму Сйомен (СеКаш ли се оног сата) Корнели)е

)е забележио у музикали)И Србске народне йесме (посвеЬене грофици

Хувъади). Аутор ове, до наших дана ванредно популарне песме, )ош

увек )е недоволдо проучен, рано преминули српски лесник Спиридон

1овиЬ (1801—1836). Текст песме СеНаш ли се оног сайт, об)ашьен )е

у песниковом забавнику Србска зора (1836). Овом лабудовом песмом

)овиК )е оставио светао трат у српском песништву предбранковског

доба и тра)'ну успомену у народу. Лесковац )е с правом песму уврстио

у сво)у Ангйолощу.™ Напев )е први забележио Корнели^е СтанковиЬ,

а потом и многи други српски мелографи.17

7. Популарног српског лесника предбранковског периода, Ника-

нора (Милутина) Гру^иКа (1810—1887) Корнели)е СтанковиН )е и лично

познавао. Према сеЬан>у сликара Стеве ТодоровиЬа, Гру]иЬ бе)аше

први од оних певача ко)и су Корнели)у певали по]'едине песме српског

народног црквеног по)ан>а. Зато ни)е чудо да се у шеговим Србским

12 Мелографски записи: И. Ба)ив, Зайиси народных Несома, рукопис, Музн-

колошки институт САНУ, бр. 796; Б. Берса, ]у%~ослоеенске народне щесме, Беч, б.

г., бр. 5.

13 Мелографски записи: Ф. Кухач, ]ужно-сяое]енске . . . , кн.. I, бр. 309,

Голуб и д]еео]ка (из Славотце); Л. Куба, Щесме и нащеш из Б и X, Гласник Зе-

мальског музе)'а Б и X, за 1906—1909, бр. 118 (песма из Невесивьа); Д. де Сарно-Сан

ЪорЬо, Усйомена из Перасша, Београд, 1896, бр. 8; И. Ба)ив, Срйске народне йесме

и народне йесме из Мокрапчееих руковеши, Београд, б. г., бр. 10; М. ВасшьевиК,

Народне мелодике из Санцака, Београд, 1953, бр. 343; Исти, Народне мелодике Црне

Горе, Београд, 1965, бр. 542; М. МулалиЬ, ]учослоъ]епска мекамска . . . , бр. 151.

14 Мелографски записи: А. 1орговив, Песмарииа, Сремски Карловцн, 1897,

бр. 34; Б. Берса ,Уд>Гослове»ске народне щесме, Беч, б. г., српске П)'есме; М. М. Против,

Збирка дечщих йесама, Београд, 1889, бр. 6; Б. Лалошевип, ]а сам Србин, срйски

син, рукопис.

15 М. Лесковац, Аншолохща сшариуе срйске йоезще, Београд — Нови Сад,

1964, стр. 236, 239—240, 376—378, 383—387.

16 Ное. дело, стр. 175—176, 360—362. О Спиридону 1овиву упор., Лексикон

йисаца ]у1ослаеи]е, т. II, Нови Сад, 1979, стр. 660.

17 Мелографски записи: В. ]. Хлавач, Срйске народне йесме, Вршац, б. г.,

бр. 4; Ф. Кухач, )ужно-слов]енске . . . , кн>. I, бр. 216, Сйомен (из Славони)е); И.

Бадив, Зайиси народних йесама, рукопис, Музиколошки институт САНУ, бр. 799;

В. Века, ЪЫгка пагоапх/х рорхтака, Загреб, 1944, бр. 272, 273; А. Добронив, Дал-

машинске йесме, рукопис (1948), Музиколошки институт САНУ; С. Путинчанин-

-Чалманац, Збирка народних и градских йесама, рукопис (1965), Музиколошки ин

ститут САНУ; Ъ. Каракла)ив, Сшаре градске йесме и романсе, Юьажевац, 1970, св.

2, бр. 14; [М. Кинел,] 100 назйойуларнщих сшарохрадских щесама и романеи, Загреб,

б. г., стр. 97; И. Ценерив, Бисери народне музыке, Юьажевац, 1977, стр. 37; Т. Ву-

)ичив, Музичке шрадшиуе )ужних Словенау МаЪарско], Будимпешта, 1978, стр. 310.
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народным йесмама налазе и две на)'лепше веК тада популарне и пона-

ро1)ене Никанорове лесме Уз чашу (Добри домаКине) и Белка (1а, про!)о'

снужден кра) дола), данас познатом градском песмом Мишина куНа

на кра]у. Песник )е оба текста наменио народу и никада их ни)'е штампао,

а данас су познати углавном из рукописних и штампаних песмарица

и лира онога позни)ега времена. Прва песма, Добри домаКине, винска

и домаЬинска, спевана )'е у Славонищ, „у Борови, 7. септембра 1836",18

док за песму Милкина куНа на кра}у нще утвр^ено када )е испевана

(свакако пре 1841). По ^еднима, песму ]'е Милутин спевао као 1>ак у

Пешти (1833—1836), 1в док други тврде да )у )е спевао као богослов

у Сремским Карловцима (1837-—1840). 20 Данас се могу чути искварене

варианте ове песме. На)лепши текст дао )е уз сво) нотни запис упраго

Корнели^е СтанкоьиЬ.

8. У Корнели)евим записима Србских народних йесама налазе с

и песме )едног хрватског лесника, барда Ивана Трнског (1819—1910),

О/ шаласи мили, 'а;ше (вероватно према композицией В. Лисинског).

Ову песму су српски омладински кругови у Бечу прихватили као сво)'у,

18 Ъ. МагарашевиК, Жиеош и кпижевни рад Никанора Гру]и}иг, йакрачко!

владике, Рад 1АЗУ, кн.. 156, Загреб, 1904, стр. 48. Мелоди)у )е записао и И. Ба)'иЬ,

Записи народних йесама, рукопис, Музиколошки институт САНУ, бр. 28.

19 Р. ПавловиН, Ко ]е найисао йесму „Милкина куНа", Ново време, IV, 1944,

стр. 826.

20 Пок. проф. Теодора Петровин приватно ми }е саопштила, приликом посете

23. VIII 1976, да )е Никанор Гру)'иЬ био у добрим прщателским односима са н>еним

дедом и да )'е више пута боравио у шихово) куки у Сремским Карловцима као гост.

ХЬена мати сеиала се да се причало да )е Грубив, као богослов (1837—1841), био

зал>убллн у лепу млекарицу Милку, паорску девочку са Белила, и да )е ова песма

вероватно н>о) и спевана; упор., Се/ииьа Теодоре ПешровиН, Зборник Матице српске

за юьижевност и )език, кн>. 23, св. 1—3, Нови Сад, 1975. Мелографски записи

ове песме су многоброщи: Ф. Ку-хяч, ]ужно-слов]енске . . . , кн.. II, бр. 533, Милка

(из Сремске Митровице), бр. 534, иста щ'есма (из Села); ]. Маринковик, I коло

срйских народних йесама за мушки хор (1881); Р. Толингер, Сшручак срйских йойе-

вака за хласоеир у две руке, дело 17, Велика Кикинда, б. г. (песма бр. 6); Л. Куба,

31юапиьо ье ь$1ск греЪесН, св. 3 (песме хрватске), Праг, 1892, бр. 9 (Винковци);

]. Свобода, Збирка срйских народних и оми/ьених йесама и Шара, Ла)Пциг, б. г., бр.

17; П. КрстиК, Срйске народне йесме (два записа), рукопис, Музиколошки институт

САНУ, бр. 4192; Десеш срйских еарошких йесама, Нови Сад, 1903, бр. 6; И. Ба)иК,

Зайиси народних йесама, рукопис, Музиколошки институт САНУ, бр. 301; И. Ман-

дукив, II смеша срйских народних омилених йесама, Лащциг, б. г.,; Албум 138 срй

ских народних йесама, Београд, 1905, бр. 40; Албум 200 срйских народних йесама,

Београд, б. г., бр. 55; В. Вегза, ТЫгка пагойтН рориюака, Загреб, 1944, бр. 282;

В. Ъор^евиН, Народна йеванка, Београд, 1926, бр. 174; Б. Качеровски, У коло, Са-

ра)ево, б. г., бр. 50; Б. 1оксимовиЬ, Албум 109 срйских народних йесама, Загреб,

б. г., бр. 106; II. Миха)ловиЬ, 100 йесама ко}'е се йевазу у срйским домоеима, Нови

Сад, 1939, бр. 36, 58; ]. Фра)т, Албум срйских народних йесама, III, Београд, б.

г., бр. 37; П. КрстиК, Народне йесме, рукопис, Музиколошки институт САНУ, бр.

113; Л>. Боппьаковин, Песме из Воеводине, сплет I, б. м. б. г., С. Путинчанин-Чал-

манац, Збирка народних и градских йесама, рукопис, Музиколошки институт; А.

ПоповиК, Песмарица, рукопис, Во)во^ански музе), Нови Сад; у рукописним мело-

графским записима М. Вилхара, I. АндриКа и С. 1анковиКа, ко)и се чувашу у Ин

ституту за народну ум^'етност у Загребу, налазе се вероватно и записи ове песме.

13
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а текст песке )е први пут об)авл>ен као Щесна бродарска у Србско-дал-

машинском магазину.21

9. Песму Шшо се боре мисли мо}е Корнели)е СтанковиК )е об]авио

у Бечу 1858. године као посебно издание, Србска народна йесма „за

фортепиано у вари)аци)е". Исту песму ]е об)'авио Ало)з Калауз, „вос-

питател. клавира" кНеркама Александра Караг)ор1)евиЬа као мелограф-

ски запис (1850) и у клавирским вари]'аци)ама (1857). Тако )е песма

у кратком периоду доживела три издан>а.22 Песма се у прошлости,

уз мала колебааа, приписивала српском кнезу Михаилу ОбреновиЬу

(1823—1868). У кратко) биографией Корнели)'а СтанковиКа посто)и

и детать: „Кнез-Михаило, са ко)им се упознао у Бечу, у куЬи трговца

(1осифа) Мо)силовиЬа, и ко)и му )е много певао Шшо се боре мисли

мо]е, помогао му ;е у више прилика."23 О аутору текста ове песме

писали су и београдски юьижевници Сто)ан НоваковиК и Владан Ъор-

1)евиК. Сто)ан НоваковиК, као уредник ктьижевног часописа Вила, а

приликом кобне погиби)е Кнеза Михаила (1868) додаче у непотписаном

некрологу: „Приватно )е познато, да )е у млаг)е доба Кнез написао

и 2—3 песме. За вьих данас не знамо много. По народу се н>ему припису)е

позната песма Шшо се боре мисли мо}е, ко)у ]е ставио на ноте пок. Кор-

нели)е СтанковиК."24 Владан Ъор1)евиЬ у сводим успоменама пише

опширшф о томе како )е песма настала и коме )е упуКена: „Нащопу-

ларни)а )е била Ш«йо се боре мисли мо]е, искусшво ми Нушаш вели... За

ту песму се причало да )у )е спевао Кн>аз Михаило сво]0) сестри од

стрица Анци, ко^а )е доцни]'е с н>им за^едно погинула у Кошутн»аку.

Ари)а те песме беше поза)Мл>ена из некакве опере..."25 Кухач )е говорио

да та ари)а „потиче од аемачке п)'есме 1з1 ёепп ЫеЪе ет УегЬгесЬеп",28

док )е Самуило Коен (| 1975) тврдио да мелоди]а песме Шшо се боре

мисли мо)е подсеЬа на )евре)ску синагогалну песму Оде хаки анишани?1

Датум настанка песме шф утвр1)ен, иако се она налази у многобро|ним

21 Вр. VI, 1841, стр. 109—ПО. Упор., ВШюцга/уа ]и%051аоеп$ко& 1ек$Ии>-

8га/$коц гаьойа, кн>. 7, Загреб, 1963, стр. 190.

22 С. ЪуриК-Клащ, Музички град Београд, у: Музыка и музичари, Бес-град,

1956, стр. 51—52; В. Ъорг)евиЬ, Оглед срйске музичке библиографще до 1914, Београд,

1969, стр. 94—95.

23 К. Мано)ловиЬ, СшанковиН Корнелще, у: Народна енциклойедгуа срйско-

хрвашско-словеначка, Загреб, 1929, кн>. IV, стр. 412—413. Упор. Исти, Корнелхце

СшанковиН, Београд, 1942, стр. 21 ; аутор истиче да ]с Корнели)у кнез Михаило песму

,,Што се боре мисли мо)е" певао два пута.

24 Аноним [С. НоваковиЬ], Кнез Михаило М. Оореновик, некролог, Вила, IV,

бр. 17, 1868, стр. 389.

25 В. Ъор^евиЬ, Усйоыене, кулшурне скице из друге Половине XIX века, Нови

Сад, 1927, стр. 122. Д. СтраааковиК, Михаило и]ули]а, Београд, 1940, стр. 115—116,

сматра да )е песма била посвеЬена Катарини Константинович : „По причан>у Ка-

таринине снахе, госпо!)ице Даниле удове Блазнавац, до пред рат 1914. године по-

сто)але су ноте ове песме са стиховима испод нота— исписаним Михаиловом руком.

Ноте су биле Катаримине, па их ] с неко од чланова шене породице поклонно Ьерци

др Занфта и не зна се шта )'е дал>е са аима било."

28 Упор., Ф. Кухач, ]ужно-слов]енске . . . , кн>. IV, стр. 68.

27 1евре)ски преглед, )ануар-фебруар, 1956, стр. 53.
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записима из XIX века. Об)авл>ена )е први пут 1847.28 Настала )'е веро-

ватно за време прве владе Михаила ОбреновиКа (1839—1842) и ьегове

идиле са сестром од стрица Анком ОбреновиН-КонстантиновиЬ.29

Корнели)'е )"е забележио )ош )едну песму, истина непознатог лес

ника, Добар вечер Анка, шша си данас радила, ко)а се тако!)е односи

на Анку ОбреновиК, „првоначалну србску списателлцу", таленловану

„преводчицу" и „Илиркшьу из Серби}е". Анка, врло талентована

кЬи 1еврема ОбреновиКа, од сво)'е шеснаесте године бавила се квьи-

жевношЬу, а музику )е учила на Првом увезеном клавиру у Срби^и

(1823). На жалост, ни]'е познато ко )е оц аених бро)них обожавалаца-

поета спевао ову песму.30 Можда хрватски песник Антун МихановиЬ

(1796—1861), ко)и )е био очаран Анкином лепотом и ко)'и )0) )е певао

песме, од ко)их ]е у Срби)и дуго била позната н>егова Ксшена сцева.

10. У Бечу )е Корнелие хармонизовао и штампао песму Радо

иде Србин у во]нике.зх |елени, супрузи свога добротвора Павла Ри-

^ичког од СкрибешЬа, за ко)у посто^и се.Ьан>е да беше „изврсно лепа

госпа", посветио )е Словенски кадрил и III юьигу Србских народних

йесама, у ко)0) су допуларне песме О) шаласи и Лейа Маца.32 Радо

иде Србин у воднике и Лейа Маца, две нащопуларни)е песме тога времена,

дело су истог лесника, панчевачког проте Васе Живковика (1818-—1891).

ЖивковиЬ се у српском песништву ]авио пре Бранка РадичевиНа и

управо )е овим популарним песмама постигао бесмртну песничку славу,

и у ыьижевности и у народу. Граничарска песка Радо иде Србин у воднике

написана )е око 1844. године, а удешена ]'е према веЬ посто)еНем пот-

пурину народних напева, ко]и )'е под насловом Народни марш барона

]овиКа компоновав „капелник граничарске воще музике" у Панчеву

Антони|е 1ахимек. Према то) мелодищ Никола ЪурковиК )е сложно

28 Србска лира или варошке веселе, лубаене и ]уначке йесме, кн.. I, Београд,

1847. Песмарицу )е саставио Срболуб, односно Милош ПоповиЬ, звани „Фрулица",

песник и новинар, брат Ъуре ДаиичиКа.

29 Важни)и мелографски записи: А. Калауз, Србски найсви, Беч, 1850, св.

1, бр. 16; исти, Шшо се боре мысли мо]е, за клавир, Беч, б. г., стр. 3—19; М. Топа-

ловиН, Баежница, рукопис око 1875, Архив Панчевачког српског црквеног пе-

вачког друштва; С. Лжичар, Албум срйских йесама, Брауншва^г, 1881; X. Доубек,

Супце ]Орко и Шшо се боре мисли мо]е, срйске йесме, Нови Сад, 1888; V. КЫс, Нт-

ьачка р}е$таг\са, Загреб, 1893, бр. 51; А. ЗшЬг, А1Ъит ЪгуаиЫк патойпхЪ р]'е$ата,

Загреб, б. г., бр. 26; ]. Свобода, Збирка срйских народних и омилених йесама и шара,

Лащциг, б. г., бр. 6; Десеш срйских варошких йесама, Нови Сад, 1903, бр. 9; Албум

138 срйских народних йесама, Београд, 1905, бр. 136; И. БащЬ, Записи народних йе

сама, рукопис, Музиколошки институт САНУ, бр. 387; Б. Берса, ]у1осло»енске на-

родне й;есме, Беч, б. г., бр. 8; ]. Фра)Т, Албум срйских народних йесама, Београд,

б. г., бр. 11 ; Ъ. Каракла;ип, на», дело, бр. 10; [Д. ДукиН], 100 назйойуларнщих сшаро-

храдских щесама, романеи и шлахера, кн>. II, Загреб, б. г., стр. 138.

30 Мелоди;е песме Добар вече Анка слична ;с славонско) народно] песми

Скухала сам вечерицу.

81 Србска народна йесма за форшешяно у вархяще ставио Корнелие СтанковиЬ,

Беч, 1857 (Радо иде Србин у воднике).

32 Слаеенскхй кадриль, удесио Корнелие СтанковиЬ, Беч, б. г.; Србске на-

родне йесме, III канта ,,0) таласи", удесио Корнелие СтанковиЬ. ПосвеЬено Г-^и

1елени РиБичко), Бе-1, б. г.

13'
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колтозици)у за мушки хор, ко)а )е први пут изведена 1 . фебруара 1844.38

Корнетф )е мелодщу и забележио и обрадио за клавир. Фран>о Кухач

)е об)авио и текст и мелодщу песме, анализира)у1щ шен музички део:

„Мелоди)а ни>е изворна, веК )е узео (В. ЖивковиН) нащеве од пучких

щесама: Гд}е би била жена к'о д]ево]ка, Танку, малену, не узима] за

жену и Тамбурица сишним гласом удараше, те их у )'едну повеКу мелодику,

корачницу спо)ио. Такав поступак не може се строго узев хвалити,

будуК' се риетко кад )езични акценат судара са гласбеним, али ипак

га волим, него несретни покус она) ■— хрватске или србске текстове

П)евати на истрошене ту!)е верклашке мелодике."34 О постанку песме

Лейа Маца (Србске кНери чарнооке), Милан Ъурчин доноси следеЬу

напомену: „Ову )е песму компоновав ЪурковиК и у то) мелодии постала

)е )едном од на)више певаних песама омладинског доба. По н>о} су

склопл>ене и фигуре за игру." Ъ(ор^е) Т(амбуриК) изештава да се на

)'едном балу у Панчеву први пут играла Лейа Маца у фигурама.85 Франьо

Кухач пише: „Попиевка Лейа Маца бита Ке од године 1844, ;ер године

1845. плевала се }е та попиевка као новитет на другом слав)анском

балу у Бечу. Лисински (Ватрослав) )е ову попиевку ука)дио у Панчеву

(1847) по П)еву трговца ТамбуриНа, те )е удесио за мушки четвороп)"ев

и са сво)ИМи щевачи ув)ежбао и то у куНи ТамбуриКа, ко)'и )е наше

п)'еваче и Лисинскога врло л>убазно примио".36 Анализом мелодике

он )е утврдио да ни)е у питаьу оригинална композищф Николе Ъур-

ковика, веь мелографски запис. Он заюьучу^е: „И оьа )е давори)а

исто тако саставллна од више народних нап)ева, као и давори^а Радо

иде Србин у возике, и то од щесама Лиейа Маца цвиеНе брала, Мал7

се синоН не догоди кавга, ]едан Шокац изгубио щде, Брод нек' Нуши ударца

и На лщево] сшрани кра) срдца. У бурних година 1848—49. била )е ова

даворща )една од на)обл>убл>ени)их."37 Песма )е ушла у прво издание

Антологще Младена Лесковца (Нови Сад, 1953), али )е у каснщим

издан»има изоставл>ена.

11. Револуционарна 1848/49. година родила )е у своме врешу

)'ош неколико познатих песама, будница. 1една од таквих )е и песма

Усша], усша] Србине, названа „српском Марселлзом".38 Корнелще

33 М. Томандл, Сйоменица Панчевачког срйског црквенсл йевачко! друшшва

(1838—1938), Панчево, 1938, стр. 41.

34 Ф. Кухач, ]ужно-слов]енске . . . , кн.. IV, стр. 392—395, „Србска да-

вори)а" (из Панчева). Упор, тако^е, А. 1ахимек, Граничарска йесма, у: Песме Васе

ЖивковиНа, Београд, 1907; ) . Пачу, Радо иде Србин у во}нике, за клавир, Нови Сад,

1887, стр. 1—4; В. Ъор^евиЬ, Збирка дечщих йесама, Ягодина, 1904; Б. Берса, ]у-

юсловенске народне щесме, Беч, б. г., бр. 3.

35 Српске народне новине, 8. март 1945, бр. 19, стр. 73—74; Упор., М. То

мандл, нав. дело, стр. 40; В. ЖивковиН, Песме, Београд, 1907.

33 Р. Кипас, Уагозкю ЫзгшЫ » туецоъо йоЬа, Загреб, 1887, стр. 168; М.

Томандл, нав. дело, стр. 41.

37 Ф. Кухач, ]ужно-слов]енске . . . , кн.. IV, бр. 1577, „Женска давори)а"

(из Славони)е), стр. 403—406. Упор., Н. Ъурковип, Лейа Маца, у: Песме Васе Жив

ковиНа, Београд, 1907.

33 "Б. МалетиК, ГраЬа за исшорщу Народно! йозоришша у БеЫраду, Београд,

1884, стр. 15—16.
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СтанковиК )'е ову песму прибележио и обрадио за клавир, посветивши

)е шьазу Михаилу. О пореклу песме говори у сво]"им сеЬавьима Ди

митров МаринковиЬ: „Овде )е згодно да вам кажем над )е и како

постала песма Усшсу, усша] Србине. Многи држе да )е она спевана за

време Мацарске буне у години 1847, али )е за време Буне доцшф добро

дошла и била ]'е нащопуларщф песма. Она )с замешивала народну

химну ко^е онда ни)е било. Ту ]е песму спевао пок. Ъир^а&а 0ован

Стерла ПоповиН, 1806—1856), српски драмски писац и песник. Он

)'е написао драму Сан КралевиНа Марка. У другом чину, кад )е Први

устанак под Кара^ор^ем углавльен у Орашцу, онда )"е Стано)е Главаш,

кога )"е представл>ао ]овш МаринковиН, отпевао у хору ту песму. Ма-

ринковиЬ )е имао врло леп глас и та )е песма направила на^веЬи ефекат.

Од онда, она се почела певати и у друштвима, на славама и у сваким

приликама. Срби, кад су 1848. прелазили у Воеводину на Макаре,

певали су ту песму, а тако и они у Возводили, само што су у редком

стиху, ко)и )е гласно „Душманине црно име, кад те Србин скучи"

ово „душманине" променили на „Манарине"... Због тога мла^а ге-

нераци)а и мисли да )е та песма поводом устанка у 1848. години по

стала.39

Текст песме први пут )е штампан у Србским новинама (ХУ/1848,

30). О посганку текста и мелоди)е писао )е подробно Кухач : ,,Ова мело

дика потиче од Н. ЪурковиКа, изхитривше )у скупа са управителем

ктьаж. свирке Шлесингером, мислим год. 1846 и то у сгради паробродске

агенци)е у Панчеву. П)есму )е добио од самога п;есника, ко)и )'е каппье

аеколико пучких глума (Сан КралевиНа Марка итд.) са Шлесингером

израдио за београдско позориште. Запитав Шл(есингера) за ту П)есму,

потврди да )'е тому тако било како ми )е Ъурковик приповиедио, дапаче,

признао )е да )е ЪурковиЬ први дио исте мелодике веК измислио био

када ]е ону вечер к н>ему у агенци]у дошао; он да )е први дио нагрева

по П)еван>у ЪурковиЬеву само ука)дио, остало пако да су у договору

саставили."40

12. У Корнели)евим Србским народным йесмама налази се и песма

Прах ]'е ово милог Срйсшва, тако^е популарна будница тога времена.

Аутор текста и мелоли)е ]с „народни П)есник и в)ешт тамбураш" Мита

ОрешковшЧ (1817—1867). О н>ему песник ]. СуботиК пише: „Димитри)е

ОрешковиК живи у Шиду и бавио се економи)'ом, а из пре^аппьих

година држао )е и гостиоющу. Он )е мало нешто школа слушао, али

не веру^ем да )е гимнази)у свршио. Од млади'сво>и' година спева он

ав Д. МаринковиН, Усйомене и доживлсци Д. М. (1846—1869), Београд, 1939,

стр. 23—24.

40 Ф. Кухач, ]ужно-сяоценске . . . , кн.. IV, стр. 387, бр. 1568, „Позив

у бо)" (из Панчева). Мелографски записи: А. Калауз, Србски найеви, Беч, б. г.,

кн.. II, бр. 6; Г. Пор, ЗгегЬ Шра"а1ок, б. м. б. г.; Ъ. Сто)'ановиН, Цешин>ка, народна

чешворка, б. м. б. г., бр. 1; С. Лжичар, Албум срйских Несома, Брауншва)Г, 1881;

М. М. ПротиК, Збирка дечщих Несома, Београд, 1889, бр. 25; В. Ъор^евиЬ, Збирка

деч^их Несома, ^година, 1904. Упор. тако5)е, С. ЪуриК-Кла)Н, Музыка код Сшерщс,

у: Акорди йроииосши, Београд, 1981, стр. ЗС—35.
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песме, ко)е сам цоред тамбуре пева. Знати пак ваша да он сам и ари^е

износи. Глас има леп, а у тамбуру добро удара; може се, дакле, ми-

слити да н>егове песме с там веКу силу има)у што )И л>уди певане слуша)у,

и то су увек из правога живота узете. Од уста до уста пролазе ьегове

песме у све пределе у ко]има се Срби находе и кад се из Шида изнесу,

онда се пона]"више не зна ко )я )е спевао...ОрешковиЬ има преко сто-

тину песама и више, па и дан данаипьи, кад само доспе, а он тамбуру

преда се, па пева и слаже ари)е и саставлл песме..."41. Други аегов

биограф пише: „Од многих песама ьегових да споменем само ону,

на све стране познату Прах /е ово мылох Срйсшва, ко)у )е он спевао у

славу тадаццьем пуковнику Мамули, ко)*и ;е онако ]уначки чувао улазак

у Срем. Ту песму кашн>е су преиначили на кнеза Михаила и сада )е

сваки зна као Михайлову йесму (пре пак звала се Мамулина йесма).

ОрешковиК )е особити по)ав у нашем народу, он држи средину ме!}у

художничким песником и простонародним певцем, песме му нема)у

знача] простонародни, али опет тако су проникнуте гешфм ерпским,

да се свуда по Србству пева^у од сви)у сло)ева друштва ербскога, а

многи и не зна ко )е саставио ту песму...".42 Ф. Кухач, ко)и у сво)'о)

збирци ]ужно-слов]внске народне йойиевке доноси ову песму у свом за-

пису, по певан>у самога Мите ОрешковиКа, и у запису Корнели]"евом

примеЬу)е да су ма^арски Цигани, уврстивши ову песму у сво) репертоар,

доста искварили н>ену мелоди)у. Он каже: „...али цигански ти му-

жикаши нагр^ену )едаред п)есму тако рапшрише, да Неш риедко кад

П)есму чути у лиепо) аезино) ]едноставности. Ни нашег (!) поко)ног

СтанковиЪа нам)ера юн'е наниела да би ту П)есму био чуо другчи)е,

него на начин цигански; )ер иначе тежко да би П)есми био додао опазку;

Мелсди]'а ове щесме нще чысшо народна.'43 Тако )е наш народни песник

и тамбураш Мита ОрешковиК уврштен у Корнели)еву антологи^у Срб-

ских народных йесама, као )едан од писаца ко^и су, ствара)уЬи у народном

духу, директно утицали на народно певаае. Нэегове песме траже ]'ош

увек свог испитивача.

13. Од свих издан>а СтанковиКевих Србских народных йесама

сачуван )'е само рукопис збирке посвеНене руском посланику на бечком

двору В. П. Балабину (1863). Два не)еднака примерка налазе се у Му-

зиколошком институту у Београду и у архиви Панчевачког ерпског

црквеног певачког друштва. Из оба примерка се види да >е Корнели)е,

поред две композици)е (Ево деснице верне, 'А]д у во]ну, Србыне) на тек-

41 []•] С[уботик], Щесма Новом Саду од Димишрща ОрешковиЬа, Летопис

Матице ерпске, XXXII, кн.. 94, 1856, стр. 90—93.

42 [Ъ. ПоповиН-Даничар], Миша ОрешковиН (некролог), Даница за 1867,

стр. 646.

48 Ф. Кухач, ]ужно-слов]енске . . . , кн.. IV, стр. 419—421, бр. 1586, „Ми

хайлова П)есма" (из Срема од 1849). Мелографски записи: I. Шлезингер, Пра1 ]в

ово, рукопис, Народно позориште, Београд; К. Кгатег, 8етЫ$скег ЫмйтаиСолвтен

— МапсН, /иг 4а$ Ргапо Рогге, б. м. б. г.; ]. Рег1, ЗегЬеп — Ыа1юпа1 — Охю&тШ,

/йг йа% Ргапо-Ропе, [Беч] б. г., бр. 8; Д. 1енко, Праг ]е ово милог Срйсшва, за ме-

шовити хор, рукопис; ]. Пачу, Прах ]* ово милог Срйсшва, за гласовир, Нови Сад,

б. г. [1878] и 1887, стр. 2—7.
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стове Ъор\)г МалетиЬа (1816—1888),44 забележио рш три песме на

текстове српских лесника, ко)их нема у штампаном издаау. То су:

Код век србска крвца шече, Век се србска засшава и Век из хусшог луга.

Песма Век се србска засшава )с настала 1848. године, а посвеЬена )е

српском во)ьоди Стевану Шушьикцу. Н>у )е исхитрио Светозар МилетиЬ

(1826—1901), према веН посто)еЬо) мелодищ Брод нек куши ударца

хрватског певача и лесника, Ферде Русана. Последау од ове три песме

(Век из гусшох луга, куйе се ха^дуцм) компоновав )е Никола ЪурковиЬ

на стихове проте Васе ЖивковиКа. На]интересантни]'а ;е песма Код

век србска крвца шече, чи)'и наслоь гласи: Поздрав млакано] кнежевини

црногорско] (Приликом заузимапа Жаблака од ]'уначки' Црногораца).

Песма }е инспирисана победама Црногораца у били са Турцима код

Жабл>ака. Аутор текста )е песникщьа Софи)а Мучалов Ву)'иК (1827 —

1874), К01а ]'е песму написала у Старом Бече]у, 3. XII 1852, а оставила

)е у новосадском юьижевном часопису Седмицм почетном 1853. године.

Песма )е, вероватно, одмах добила и напев, па )'е прихваКена као )една

од на)омил>ени)их родол>убивих песама у Во]*водини. ГовореЬи о пес-

никшьи, уредник ]авора ;е истакао да се она „одликовала ретком чести-

тонпЧу и као супруга и као мати, и као домаЬица и као родол>упкгаьа...

Песму ону што )е свако Српче зна певати: Кад век срйска крвца шече

итд., створило )е родол>убиво осеЬаье Софи)е Ву)иНеве."45 На жалост,

Корнели^ев запис те песме )е остао у рукопису, али )е песму об)'авио

Ф. Кухач, за чудо са нетачном опасном: „Каже се да )е текст и наг)ев

од пакрачкога владике Гру)иКа."4в У погледу текста примедба )е не-

тачна. Посто)и могупност да ]е музикални владика Никанор Грузин

учествовао у обликоваау и популаризован>у напева ове песме, омо-

гуЬивпга }0) тако да се пропшри у народу.

14. Песма Младо йасширче )'е испеьана у духу лирских народних

песама. Први пут )е об)авл>ена као народна песма у популарно) Забавно]

йесмарици (Београд, 1854) 7ереми)е О. КарациЬа. Тек )'е у касни'им

издан.има испод текста потписан и аутор „Ъ. Бошковий".47 Да ]'е таква

личност одиста посто)ала, сведочи списак пренумераната за Вукову

юьигу Срйске народне Пословице (Бе", 1 836) , где се у Сремским Карловпима

на н>у претплатио „БошковиЬ Ъор^и)'е Фрушкогорал".48 Према стилу

песме Младо йасширче унило из цоменуте београдске и новосадске пес-

марице, могу се издео)ити песме истог аутора: Полмна цвекем цвешала

** То су песме за позоришни комад Прсходтща срйске слободе или срйски ха}-

дуци (1859)5 упор., С. ЪуриК-Кла)Н, Корнемуе СшанковиН као Позоришни компо

зитор, у: Музика и музичари, Београд, 1956, стр. 33—39.

45 Софща (Клара) Ву]ик (некролог), 1авор, I, 1874, стр. 766.

48 Ф. Кухач, ]ужно-сло«]снске . . . , кн.. IV, 6р. 1594, ,,Уочи бо^а" (из Хр-

ватске). Мелографски запис: Ъ. Сто^ановий, Цешипка, народна чешворка, б. м.

б. г., бр. 10.

47 Песмарица I, Нови Сад, 1860, као и поновлена издаша 1862, 1865, 1868,

1870.

4> Потписи „Фрушкогорац" и „од Фрушке Горе" налазе се уз по;едине

песме об)авл>ене у забавнику Драголуб и часопису Подунавка за 1845 и 1848. годину.
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и Росло ]еленче молено.*9 Загонетна личност, тог непознатог сремско-

карловачког славу)а, чи;а се пссма Младо йасширче унило пева као

народна, нестала )е из юьижсвног и )авног живота после буре 1848.

године. Послоен велики бро) мелографских записа ове песме, од оног

првог, Корнели^евог до наших дана.60

15. Корнели^е )е записао и две уметничке песме нащознати)ег

српског лесника 1ована ^вановиКа Зма)а (1833—1904). Прва, Зора

руди (Зора руди, маща Ьерку буди...) испевана у народном десетерцу,

делу)'е као лирска народна песма, а друга )'е весела сватовска У сва-

шовима (Село сунце стигло вече). Прва песма )е об)авл>ена 1853. го

дине.51 Прештампавана ]'е више пута у разним гра^анским песмарицама,

па се нашла и у збиркама по)единих сакугаьача лирске народне пое

зде.52 О „понаро!)иван>у" Зма^еве поези)е писао )е и одлични позна-

валац народног живота Тихомир Ъор^евиН. „Ова констатаци^а —

улажеье Зма)све поези)е у народ, ко)а уосталом шф прва, показухе

три ствари: прво, колико )'е Зма) био народни песник; друго, докле

су све ьегове песме широм нашега народа допирале; и треЬе, како

су се и колико у народу мешале.53 1ош за живота песниковог тован

ГрчиЬ пише: „Песму Зора руди... затекао ]'е Корнели^е СтанковиЬ

у народу, па )0) дао уметнички облик... Пера КспьовиЬ, 1}ак, )авл>а

да )е исту песму уметнички обрадио К. СтанковиЬ. ]. ГрчиКу )е познато

да се она сасвим другачи)е у народу пева."54 Шта ]е истина? Да ли

)е ова песма „од К. СтанковиЬа" (Сл. Лжичар), или )е он песму „за

текао у народу, па )0) дао уметнички облик" (]. ГрчиЬ), или )'у )е „умет

нички обрадио" (П. КоаовиЬ, по ]. Грчику)? Познато )е да )е Ко^нели)е

сво)'е композици)е посебно обележавао. Сматрамо да )е напев усменога

преданна и да )е „затечен у народу". Корнели)у се може приписати

мелографско бележеае, и обрада за глас и клавир. Истог напева су

» Ова друга песма ]'е у новосадско) Песмарииц I потписана именем Ъ. Бо-

шковиЬа.

60 Мелографски записи: Ф. Кухач, ]ужнс~слов]енске . . . , кн>. II, бр. 525,

„Пастирче" (из Спавони)е); Л. Куба, Щесме и ншцеви из Босне и Херцеювине (бр.

39, 241, 381, 411, 633, 686), Гласник Земаллког музе)а Б и X, 1906—1909; I. Сво

бода, Збирка срйских народных и оми.ъених Несома и шара, Ладшиг, б. г., бр. 8; Десеш

срйских Несома, Нови Сад, 1903, бр. 6; Албум 138 срйских народник Несома, Београд,

1905, бр. 72; И. БашЬ, Зайиси народных Несома, рукопис, Музиколошки институт

САНУ, бр. 330; Б. Качсровски, У коло, Сараево, б. г., бр. 66; А. Боогошс, Р/«-

тагхса, Загреб, 1922, бр. 61; Р]'еяпе « Ша, 2ета1)зка втогга, оегапак 8е1)аске $1оее

В 1 Н, Сара)ево 29. VIII 1948.

51 Летопис Матице ерпске за 1853, стр. 108—109.

11 Упор., Изабране народне женске щесме, кя>. IV, приредио Никола АядриЬ,

Загреб, 1913, бр. 27. Године 1892. штампана )е у Панчеву, као прва кн>ига Срйских

народных умошворина збирка женских народних песама под насловом Срйске севда-

линке из ковчежиЬа Марка С. ПоповиНа-Родол>уба, учителл у Фочи, ко)и )е издао

219 народних песама „скушьених по варошима Стоцу, Пллвл>у, Фочи". Ме1)у овим

песмама налази се и песма Зора руди, мп]ка Нерку буди (бр. 120) за ко)у Т. ЪорЬевК

мисли да ни)'е ништа друго до Зма)ева песма Зора руди; упор., Т. Ъор^евиЬ, ]една

Змсуева йесма у народу, Летопис Матице ерпске, кв>. 338, 1933, стр. 232.

83 Т. Ъор^евиЬ, на», дело, стр. 234.

м ]. Грчип, 3ма]овине йесме ко]с се йееа]у, Бранково коло, V, 30, 1899, стр. 960.
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биле и некс друге народне песме, познате у Во)водини.55 Слично ]е

и са другом Зма)евом песмом Село супце, стало вече, чи]и )е текст први

пут об)авл,ен у часопису Седмица, бр. 25, 1857. Песма се веома брзо

раширила и популаризовала у народу. Кон>овиЬ сматра да )е Корнели)е

компоновав ову Зма^еву песму.86 Данас посто)е два напева овог теьста.

Први ]е Корнели)ев запис народног напева, об)авл.ен у збирци Србске

народне йесме, 1859. године, само две године после об)авл»ив?я>а Зма^еве

песме. Други напев ове Зма]'еве песме настао ]е осамдесетих година

XIX века и до данас се задржао у народу.57

16. Ме1)у Корнели)евим записима Србских народних Несома први

пут наилазимо на мелоди)у и текст популарне Химне Светом Сави

(Ускликнимо с л>убавл.у светител>у Сави). О постанку ове песме писало

се доста, али се )ош увек не зна време 1ьеног постанка, као ни 1ьен

аутор. ,,Ту првобитну Свешосавску йесму певао )е у Бету, на дан Св.

Саве 1858., стриц г. (Ристе) Хаци РистиЬа, ко)и )е скугоьао око себе

српску омладину. На то) )е слави онда био и наш славни композитор

Корнели)е СтанковиЬ. Кад )е Станковип чуо песму, допадне му се,

одмах седне са )едним омладинцем (г. РистиЬ не може да се сети са

ким), г>рекро)и песму, дотера )е и стави у ноте. Стриц г. Хаци РистиЬа

)е после певао, а СтанковиК га на гласовиру пратио."58 Та) „омладинац",

ко)И )е са Корнели^ем учествовао у прекра)ан>у текста Свешосавске

йесме, био )е кньюкевник Александар СандиЬ (1836—1908). О томе )е,

много касни)е, писао СандиКев биограф: „Осакатио )е, као што сам

признаке, дивну Светосавску песму, преведаЕШИ )е са црквенословенског

на српски и додавши )0) две-три строфе на кра)у. То )е учинио по

желл свога при)ател>а Корнсли)а СтанковиЬа, ко)и ту песму написа

нотама за певаше и клавир, па да се што веКма по народу рашири, не

хтеде )о) кипошто потписати под ноте поменутог текста и )езика, него

59 Упор., С. Лжичар, Албум срйских йесама, Брауншва^г, 1881, бр. 78, ,,3наш

ли душо"; Б. 1оксимовиК, Албум 109 срйских народних йесама, Загреб, 1932, бр.

35, „Развита се ружа у градина". Мелографски записи Зма)еве песме „Зора руди":

М. ТопаловиН, Бележница, рукопис око 1875, Архив Панчевачког српског црк-

веног певачког друштва, бр. 34; X. Димитри)'евиЬ, Збирка срйских йесама, за клавир

у 4 руке, Београд, 1892; П. Кретин, Народне йесме, рукопис, Музиколошки институт

САНУ, Београд; М. Васшьевип, Народне мелодще из Санцака, Београд, 1953, бр.

120, 159; Исти, Народне мелодще Црне Горе, Београд, 1965, бр. 137.

*• Упор., I. Грчин, нов. дело.

87 Мелографске варианте Зма)еве песме Село сунце, сшшло вече: Ф. Кухач,

]ужно-слое)енске . . . , кн.. IV, бр. 1234, „Сватовска" (из Срема); Е. Сто)ановин,

рукописна заоставштина у Музиколошком институту САНУ; Р. Толингер, Сеашоеац

за хласовир, Нови Сад, 1885; Т. Осто^иН, Срйске народне йесме, смеша, рукопис;

И. Ба]ип, Зайиси народних йесама, рукопис, Музиколошки институт САНУ, бр.

300 (у напомени наводи: ,,на ову ари)у пева се Циц Б. РадичевиЬа"); П. Кретин,

Народне йесме, рукопис, Музиколошки институт САНУ, бр. 86; В. Ъор1)евин, На

родна йеванка, Београд, 1926, бр. 8; Ъ. Лун, Народны зеуиц, св. II, Загреб, б. г.,

бр. 3; Л>. Бошн.аковнЬ, Песме из Воеводине, сплет IV, за трогласни женски и дечи)и

хор, б. м. б. г.; М. Мулалип,]у\ослоеенска мекамска народна щесма и свирка, рукопис,

Истори)°ски архив, Сараево, бр. 1605 (Во)водина).

68 Миле гуслар (Михаиле Прита), Сеешосаеска йесма, Бранково коло IV,

9, 1898, стр. 284—286.
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затражи превод српски...".59 Песма )е об)авльена у Бечу 1859. године,

као прва у збирци Србске народна йесме (госвеНене Србкгаьама). У

народу |е брзо стекла популарност као Химна Св. Сави. Док )е текст

менян, мелоди)а )е до данас остала иста као код Корнели)а.в0

17. На)зад, Корнели)'е )е оставио у рукопису, као посебно дело,

песму за мешовити хор Црноюрац Црногорки (Ране мо)е л>уто тиште)

песника Ъуре УакшиЬа (1832—1878). Сматрало се ца ]*е ово оригинална

композици)а К. СтэнковиЬа.61 Ме^утим, нови подаци из оновремене

штампе пружа)у нека нова сведочанства. Ъура }акшиК >е песму Црно-

горац Црногорки написао на молбу уредника юьижевног часописа Даница,

Ъор^а ПоповиЬа-Даничара, августа 1862, са нэмером да се пева на

новосадско) беседи. О томе дозна)емо из Данице: „У прошлу суботу,

18. августа (1862), опет имадосмо )едну србску беседу. Ову )е уре^ивао

одбор господа новосадсьих кощ купи прилоге за Црногорце и Херце-

говце. Доходак )е намешен на исту пел...Г. Ъорг)е ИоповиК певао

)е (за ову г рилику састаьл>еьу) песму Црноюрац Црногорки од Ъ. ]акишЪ&

и Ратник од Л. КостиЬа."82 И наредне године лист доноси да )е на

сентомашко) беседи „нашре хор отпььао Црногорку од Ъ. }акшиНа."63

Значи да )е ову песму кра)ем 1862. или почетком 1863. Корнели'е веЬ

удесио за хор. Напев )е прЕи пут об)'авл>ен 1881. године под бр. 64 у

Албуму хрвашских нащева Славол>уба Лжичара. Приказу)уЬи опширно

ова) албум, непознати критичар часописа Србадща, примеНу]е: ,,...

Ране мо]'е лушо шишше (т). Црногорац Црногорки) — речи су од Ъуре

}акшика, а мелодика )с пол>ска, ко)у )е на 1акшиКеву песму применио

г. Ъор^е ПоповиН, некадалпьи уредник Данице у Новом Саду."64

Поре^еьем се лако може уочити велика сличност ^едногласног записа

код Лжичара и напева у СтанковиЬево) хорско; композиции. То значи

да )е Корнели)е хармонизовао познату мелоди)у пол>ског порекла. У

прилог томе говоре и мелографски записи Ф. Ш. Кухача, )ер Кухач,

ко)'и )е добро познавао живот и рад Корнели^ев, нигде не помивье да

забележени напеви потичу од Корнели^а.65 Даворин 1енко и Иван

•• 1авор за 1891, стр. 683. Упор. такоЬе, [Ъ. ПериЬ], Када )с забвмжена ме-

лоди]а химне Св. Сави, Гласник Српске православие цркве, ЬУП, 6, 1976, стр.

108—109.

80 О мелографским записима упор., Ъ. ПернЬ, Химна Св. Сави у варщаншама

и ношним зайисима, Православна мисао, XXIII, 27, 1980, стр. 43—54.

81 С. ЪуриН-Кла)н, Исшорщски разво] музичке кулшуре у Срби}и, Београд,

1971, стр. 59; В. ПеричиЬ, Музички сшвараоци у Србщи, Београд, б. г., стр. 517.

•* Даница за 1862, стр. 380—381.

63 Даница за 1863, стр. 93.

64 С. Лжичар, Албум хрвашских нащева, св. 1, Беч, 1881, приказ, Србади;'а

I, 6, 1881, стр. 288; непозрати аутор наводи: „Ко }в ро!)ен Хрваш (песма И. Мажу-

раниНа) и ]ош Хрвашска ни йройала (песма Л>. Гада) опет по мелоди)и )есу пол>скс.

За полэске песме гледаь ШЫюгека Ьи&юа ро1$ка, Зргегоу паго&тое, Рагу!. кз1е8агша

ЬихстЬигезка, иНса с1е Тоигпоп, 16."

65 Мелографски записи: К. СтанковиЬ, Црногорац Црногорки, за мешовити

хор, литографи)а Првог београдског певачког друштва, према рукопису из архива

друштва, бр. 741; С. Лжичар, Албум хрвашских нащева, Беч, 1881, бр. 64; Е. Сто-

)ановиЬ, Црногорац Црногорки, народна песма за четворогласни збор, рукопис, Му-
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Защ су компоновали хорове на исти текст Ъ. такшиЬа, али се нису

користили популарним напевом. вв

Бранно наше музике, наш славл>еник дананпьи и свагдан>и Кор-

нели)е СтанковиК, преминуо )е у 34-то) години, на прагу зрелог му-

зичког стварааа. Сво] млади поетски живот уградио )е у темел>е српске

музичке културе. Шта )е све урадио, шта ли се од н>ега )ош могло оче-

кивати? Током протеклог века н>егова заоставштина ни)е очувана у

целости. Неки познаваоци вьеговог живота и рада помшьу око 200

забележених народних мелоди]а у рукопису, ко)и, на жалост, ни)е

сачуван до наших дана.87 У песничком свету остала су сеЬавьа на )ош

две Корнели)'еве композищф. Београдски песник Милан Ку)унциК

„Абердар" (1842—1893) напомгаье да ]е въегову песму СреНан йуш

(СреЬно путу), о звездице мила) компоновав Корнелще СтанковиЬ.88

На композици]'у Корнели)еву нисмо наишли. Милан СавиЬ, биограф

заборавл>еног српског песника Исидора Ъиршга (1844-—1893), пише:

„Нащознаттца, баш популарна песма ьегова )'е Сунце }арко, не сщаш

]еднако. ЪириН )'е н>у спевао и у Даници штампао године 1867. Та )е

песма у пре^аипье доба од)екивала по целом Српству, )ер не само да

су )'о) речи лепе, лепа )0) и мелоди)а, ко^у ]е саставио Корнели)е Стан

ковиЬ. вв Ме^утим, ако )'е песма штампана године 1867, СавиЬева твршьа

)е нетачна, пошто )е Корнели^е преминуо 1865. Можда )е ово )една од

ЪириКевих песама из ^ачких дана када )е као гимназиста у Пешти

цисао песме, а штампао их тек после 1865. ЖивеЬи у истом граду, песник

и композитор су свакако имали прилике да се сретну и упозна)"у. Можда

би упоредне музиколошке анализе сачуваних нотних записа ове песме,

ко^а се раните преносила као „народна", уз нове архивске податке,

могле да откри]'у Корнели]'а као аутора мелодике.70

зиколошки институт САНУ; Ране мо}с лушо шишшу, партитуру преписао Лазар

СуботиЬ 5. III 1896, Архив Српског црквеног певачког друштва „единство"

у Котору; А. 51бпг, Сгпо^отас СгпоцогЫ, у: А1Ьит кгьанкгк паго&тк р]е$ата, 2аегеЬ,

б. г., бр. 7; Ф. Кухач, ]ужно-слов]енска . . . , кн>. V, бр. 43, 44, 1643, 1643а.

•• Д. 1енко, Црногорац Црнторки, мешовити хор, писано у Панчеву 1863—

1865; И. Защ, Црногорац Црногорки „за четири мушка грла", 1886.

87 Д. Ъермеков, Похлед на данаииьс сшшье наше музике и Би5лио1рафща срйских

музичких дела, Летопис Матице српске, кн>. 116, 1874, стр. 115; „ВеЬа дела за ко)а

сам дознао, а нису угледала света, ова су: СтанковиЬ Корнели)е, Две православие

службе, осам гласова на литур!)и)и, вечераи и )утрен>и — до 200 народних песама

и )една народна химна." Упор, тако1)е, Музичка дела К. СшанковиНа, Србадн)а I,

1881, стр. 48.

•* Абердар [Милан Ку^унциЬ], Прей }ек, Београд, 1868, стр. 137; у напомени

наводи „СреНан йуш\ удесио за певан>с у четири гласа пок. Корнели)е СтанковиЬ."

Текст песме )е штампан у лирама и песмарицама, али се о мелодищ ништа не зна.

•• М. СавиЬ, Исидор ЪириН, Бранково коло, XII, 14—15, 1906, стр. 425—426;

М. П. КостиЬ, ЪириН Исидор, у: Лексикон йисаца ]у\ослави}е, т. I, Нови Сад, 1972,

стр. 527, наводи: „Н>егова песма Сунце зарко, не сщаш Однако (Даница 1867) компо

нована )е (Корнели)е СтанковиЬ?) и постала популарна."

70 Партитуре мушких и мешовиших зборова, преписао Миле НоваковиЬ,

учител>-корово1)а, Долово, 1896, кн>. I, бр. 33, Библиотека Матице српске, МР

III 38, кн>. I. Уйор. тако^е, П. КрстиЬ, /арке сунце, нотни запис за 4 гласа, рукопис,

Музиколошки институт САНУ; В. Века, ЪЫгка пагоаЫк роргеьака, Загреб, 1944,

бр. 298 (из Сплита), са записом мелографа „Сплит, 22. IX 1906. П)евач: }аков Ро)е
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На)зад, родсетимо се да )е Корнели^е као об)ективни посматрач

свога времена успео да забележи и за потомство остави известан бро)

песама српских лесника у народном руху, указу^уКи тиме и несвесно

на )едну и до данас неиспитану, а врло знача)ну по]аву певане поези)е

српских лесника, изражену и установл>ену у фолклорно) баштини

епохе у ко>о) )е живео.

Щогфе Репс

А1Л-НОК5 ОР 50МЕ ТЕХТ8 Ш ТНЕ С01ХЕСТЮЫ 8ЕКВ1АЫ РОЬК ЗОЫС5

ВУ КОКНЕЬЦЕ ЗТАЫКОУ1С

8 и т т а г у

1п гЬе соПеспоп ЗгЬзке пагсчЫе резте (ЗегЫап Ро1к 8опцх) Ьу Ког-

пеП)е 5гапкоУ1С (1831—1865) Леге аге аЬош 30 вопр Ьу уапош ЗегЫап

рое». Тпеу \геге уегу рори!аг апс! ттеге випд Ьу го^гп8реор1е ш 1пе Ят

Ъа1Го1~гпе 19гп сепшгу. Тпе аийюг оГгЫв рарег 1г1ес1 со ккппТу гпе аигпогз

оГ гпе $ипд гехгз апс! го ^п-е §епега1 <3ага аЬоиг гпе ите апс1 сопсИпопз

^Ьеп Леве 8оп^8 ^еге >уппеп Лоть

пок. Марина"; ]. и С. Фра)т, Албуы }у1ослоынских народных йесаыа, кн.. II, Бео-

град, б. г., 6р. 57; С. Путивчанин-Чалмавац, Збирка народных и градских йесама,

рукопис, Музиколошки институт САНУ, стр. 16.



МИЛАНА БИКИЦКИ (Нови Сад)

КОРНЕЛЩЕ СТАНКОВИЪ У В01ВСУБАНСК01 ШТАМПИ

Живот и рад Корнели)а СтанковиЬа, првог срлског образованог

музичара, покретача српске уметничке музике, мелографа, композитора,

пщацисте и хороводе, пратила ]'е оновремена српска штампа, са не-

скривеним симпатщама и рекли бисмо посебним интересовавшем нази-

ва)уЬи га, всома често, „наш Корне л". Чини се да се тиме хтело

реЬи да Корнел, иако ро^ен у ту^ем свету, прилада српском народу,

што Не СтанковиК сводим животом и радом и потврдити.

Прве написе о Корнели)у СтанковиЬу налазимо у новосадсном

листу Србски дневник и шеговом додатку Седмици, ко)'е )е, у доба Ба-

ховог апсолутизма, покреьуо Давило МедаковиЬ. ПреносеЬи сво) лист

]ужну йчелу из Темишвара у Нови Сад, Милорад МедакоЕиН )'е означио

Нови Сад као срце Воеводине, )ер како ]*е рекао „... одавна )е варош

ова била )една од вздотличнищх србских обштина. У н>о) )е научених

л>уди, ко)и су вол>е и снаге имали о просвети уобште радити, било

више него ма у ко)0) србско) вароши."1

Занимл>иво )'е мишл>ен>е Данила МедаковиЬа о знача)у штампе

за развитак народног просвеЬивавьа и н>еьо) улози у бу1)ен>у нгцио-

налне свести. Он измену осталог каже и ово: „Новине су )една важна

струна юьижевна; оне су, кад се вешто и прилежно обделава;у, кадра

бити народу од онолике користи, од колико могу бита све остале струке

У)едно. Све су остале струке юьижевне )една од друге одво)ене, а Но

вине има)у претресати и радити о ономе, што )е живац народни и допиру

ман»е више у све остале струке. Новине су руководител. неки у главним

потребама народа, а у исто време огледало целе кн>ижевности србске."2

Да МедаковиЬ ни)е сматрао да ноьине треба да разматра^у, осим

юьижевности, и остале струке, како )е он називао разне области, па

и домен стваралаштва, ми бисмо, данас, били сиромашни)и за многа

сазнан>а о музичком животу у оном времену, а посебно о животу и раду

Корнели]а СтанковиЬа, чи)е )е кораке доследно бележио у своме листу.

1 1ужна пчела, 1851, 12 (17. новембар).

* Србски дневник, 1852, 1 (21. )уни).
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Према нашем сазнању Србски дневник јс донео највећи број написа

о Корнелију Станковићу.

И друга оновремена штампа бележила је, готово, све важне мо

менте из живота и рада Корпелијева. У њима налазимо написе који

обавештавају читалачку публику о излажењу појединачних композиција

као и збирки народних духовних и световних песама, о беседама на

којима се певају и свирају Станковићеве композиције, о боравку у

Сремским Карловцима, о путовањима и концертима које је у градовима

Војводине имао са сликарем Стевом Тодоровићем, о концертима у

главном граду Аустро-угарске Монархије, Бечу, о мишљењима бечке

критике, о одликовањима и почастима које је добијао, о смрти младог

музичара, о поменима и на крају о преносу његових костију из Будима

у Београд. Сви написи писани су са топлином и пијететом према н>е-

говом делу, што нас уверава да су још савременици Корнелија Стан-

ковића схватили значај његовог ционирског рада у области музичке

уметности и музичке културе.

Да до појаве Корнелија Станковића није било образованих му

зичара у српском народу, који би могли хармонизовати народне песме,

потврђује и друга збирка народних песама коју је Вук Стефановић

Караџић издао 1815. године у Бечу. У своју Народну српску пјеснарицу

Вук је, поред епских песама, унео и лирске песме које су жене и девојке

певале на прелима у Срему. Неке од ових песама хармонизовао је за

клавир Копитарев пријатељ, пољски музичар, Франчишек Мирецки.

Нотни записи Мирецког објавл>ени су на крају Пјеснарице. Записи

Мирецког сматрају се као прва бележења световних мелодија у српској

музици.

Утолико је већи значај Корнелија Станковића који се, уз меце

натство Павла Риђичког од Скрибешћа, патријарха Рајачића, уз подршку

проте Рајевског, Вука Караџића и српске омладине, све више интересује

за народне песме и у њима открива лепоту и богатство мелоса, који

постају извориште нових идеја и врело одакле ће и сам, доцније, црпсти

оно што је највредније, за своја нова уметничка остварења.

У првом напису, који је Србски дневник објавио 29. јула 1853.

године, читалачка публика се обавештава да је у Бечу 18. јула изашла

из штампе „позната србска песма: устај, устај Србине... за фортепијано

у варијације стављена". Сматрамо да је аутор чланка, оглашавајући

излазак из штампе ове композиције Корнелија Станковића, рекао доста

истине о стању нашег музичког живота у оном времену. Стога ћемо

неке делове овог чланка цитирати: „... Ту је песму издао г. Корнелије

Станковић и посветио је светломе юьазу Михаилу, чијим је трошком,

и изишла на свет. Ова уметничка умотворина заслужује да је сваки

Србин и Србкшьа, који се разумевају у мусикалној вештини, радо

дочекају и по вредности њеној уваже, јер се она код нас може сматрати

као првенац у својој струци. Како сам разумео ова је песма по народ-

номе духу у ноте стављена, па зато мора бити свакоме Србину и милија.

Она није само просто за музику уређена, него је и уметничком вештином

искићена. Почшье се са уводом, а за овим следује тема са варијацијама

где је представлена као народна фрула и тамбура. Мора нам мило
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бити што је сачинитељ ове музикалне умотворине за рана обратно свој

труд и вештину на народне наше ствари, а тим нам милије мора бити

што смо врло сиромашни у синовима нашега народа који би нам радили

на пољу музикалне поезије наше. Овај наш уметник млад је и може

далеко дотерати, само ако буде са сталном вољом ишао за својом на-

мером као до сада, ако се не буде удаљавао у својој вештини од на-

роднога духа па и ако србски народ труде његове достојно уважи и

њему у његовој тежњи на руку узиде. Он пак и други, који се буде

дао на ту вешгину, нигде да неће оскудевати у материјалу за свој посао,

јер је у нашим народним песмама велико благо за музикалну вештину

народну скривено — само нам треба дух који ће га знати изнаћи и у

пристојној одећи народу показати. Текст наши народни песама може

се нарећи телом њиховим у које треба душу улити, а ту им може улити

само музикална вештина коју народни дух руководи. Кад је текст наши

народни песама удивио свет својом красотом и управо нас упознао

с њим, да шта ли ће учинити мелодија њихова која не треба толмача

до осећања па тако је дакле сви народи и без толмача могу разумети.

Дај Боже да више делатеља узимамо и на овом пољу напретка народног

Како би свет и ту видно врлину народа нашег."8

Србски дневник доноси 7. априла 1855. вест о концерту Корнелија

Станковића у Бечу. Овим концертом је Станковић, како пише изве-

штач листа, упознао бечку публику са нашим народним песмама које

је забележио у „нашем Риму-Карловцима". Аутор свој чланак почиње

овим редовима: „За нас Србе није мала ствар, кад се наш какав ху

дожник појављује у туђем и великом свету. Нема народа, који уобште

у просвети напредује а да се и у художеству ненађе више или мање

вешти његови синови. У нас су скоро сва художества била незнатна;

једва по где која развила су се али и то само међу нами а на видик туђем

свету незнамо да је који србски художник излазио. Особито је м у -

з и к а код нас тако запала, тако заборављена и тако занемарена била,

да нико спрам нас неби сгрешио, који би нам казао, да ми немамо чув

ства за музику. Него и ми би свакоме могли одговорити: зла срећа

је томе крива а никако способное! нашега народа јер нема ваљда тога,

у чему се и Срби неби могли отликовати само кад би нуждне прилике

и средства имали. Корнелије Станковић показао је овим својим хар-

моничним пјенијем, да смо и у тој струци стекли већ вештака и да се

и са тим художеством нестидимо изићи пред најотличнији и у томе

највештији свет. Он је од прилике пре године дана био овуда у нашој

околини а нарочито у нашем Риму — Карловцима. Ту је пјенија наша

црквена слушао и сад други дан Ускрса у сали музикални пријатеља

аустриске државе давао је концерт из истог пјенија. Другога известија

немамо него оно, које је у №1епег 7х%. изишло а које о томе овако говори:

Г. Корнелије Станковић дао је концерт из црквеног грчко-славенског

литургичког пјенија. Мелодије је црпио из извора, из кога су постале.

Саставио их је за сопран, алт, тенор и бас. Певало је 46 певача и пе-

вачица. Концерт овај евршио се као што ваља после велике недеље

* Исто, 1853, 59.
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и Ускрса. У програму су биле ускринье песме, песме из литурпф св.

Васшиф, песме о Бого)авл>ени)у, )една мелодика на велику Суботу

и )една о св. Тро)ици. Херувимска песма )една била ;е тако!)е, ко;у )е

СтанковиЬ сам саставио. Извор ни)'е назначен, из кога )е I . СтанковиЬ

црпио и зато се не види време, у ком су те песме постале. На)више

н>их носе печат народни и у ньима се огледа побожна преданост, као

што )е вал>аном срцу народа сво)ствено. По томе би се могло мислити

да су се пона^више исте песме развиле из песама народни и да их по-

)едини певачи нису склонили. Неке измену иста песама отлику|у се

са различили» и интересантним модулашфма. ТужеЬи знача) славен-

ског народног певан>а славан )е и свако радостно чувство одма елегично

уталожи. Кроз то, кад се дуже слуша, опажа се |едан те )едан глас

а то се у песмама, ко)е )е г. СтанковиЬ продуцирао, опажа тим више,

што се у многим, особито ускрипыш, нека преви)'ан>а )едвако повраЬа^у.

Запал>у]уКе де)ство произвела )е последил песма из Литурпф св.

Васшиф: Возвеселила раб шво], ко>а )е на захтеван>е по други пут пе-

вана. Херувимска песма, ко^у )е г. СтанковиЬ саставио, племенито )е

удешена — паг ете есПе На1сип§. Уобпгге )е врло интересантно било

све хоралне мелодике познати, копима )е )ако сво]ствено тронути, ко)е

су силне у простоти и )едностручности, а у ко)има се ви)е правн исти-

нити и религиозни живот. Песме су све добро одпеване. Точност )е

била свуда, са гласовима )е нежно поступано и нежно су преливаки,

сваки по)едини глас био )е подчшьен свима или целости, светлила и

сенке су биле у оно) мери, као што иште и подноси истина изража)а,

— и то су преимуКства, ко)а су морала имати добро де)ство."4

Исте године 14. априла Србски дневник )ош )едном извештава

читалачку публику о овом концерту. Занимл>ива )е напомена ко)у уз

ова) напис да)е сам уредник: „Допис )е ова) споро путовао али зато

што )е оригиналан и од нашег човека, ево и н>ега. Век су нам неки л>уди,

кощ су на том концерту били, приповедали о н>ему )ош обширни)е.

Особито су се л>уди наши дивили како су певачи, ко^и |езика нашега

незнаду, сваки гласиН у певан>у на)тачни)е изговарали. Неко нам рече

да Ье г. СтанковиЬ и у наше стране доЬи да нам покаже о чему се )е

ради нас мучио. Само кад би могао те певаче са собом повести да се

с другим не мучи! Ал нек до^е наНи Не он и код нас гласова удесни

ако не женски а оно мушки."5

Исти лист 17. новембра доноси вест из Карловаца да )е Корнели)е

СтанковиЬ ]ош тамо, „и да Ье остати тамо до нролеЬа. Цело П)ени)е

наше црквено меЬс он на ноте да га после, овако као што )е, за 4 гласа

удеси. П)ени)е му показу)е у томе на)вешти)и свештеник г. Парох Ата-

наси)с ПоповиК."*

Године 1855. Србски дневник у бро)у од 24. децембра на)авл>у)е

концерт Корнели)а СтанковиЬа у Новом Саду следеЬим редовима:

„Прекосутра као други дан БожиЬа и у ирви четвртак у вече имаЬемо

* Исто, 1855, 27.

« Исто, 1855, 29.

• Исто, 1855, 91.
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овде при)атну забаву. Г. Корнели)е СтанковиЬ, ко)и )е код нас као

пианиста веЬ леп глас стекао, бави се од )есенас у Карловцима са тим,

да наше црквено П)ени)е стави на ноте. Тамо Ье он због тога посла и

до пролеЬа остати. Или се )е он сам сетио или су га познаници н>егови

приклонили, он )е одредио да у та два дана даде нам концерт. Све

)е веК спрсмл>ено. Код нас се и онако веЬи вештак на фортепиано ни)е

вал>да никад чуо. Сад Ьемо чути и то србскога вештака. У концерту

Ье с певашем участвовати Г. Стеф. ТеодоровиЬ, живописац. Програм

}& печатан. Концерт Не бити у гимназиално) сали. Билета се могу добити

у гостионици код камиле."7

Први бро) из 1856. доноси кратак напис о другом концерту Кор-

нели]а СтанковиКа у Новом Саду у коме измену осталог пише и ово:

„Уобште се )е опет све допало и допасти морало. Неки комади опет

су репетирани бита морали. Као невешти устручавамо се дал>е што

о томе говорити тим лакше, што нам }е обеЬано, да Ьемо од вештака

)еднога общиршф известите о томе скоро добити. — Ме^утим нам

)е мило, што видимо оглашен и треКи концерт, кога Не концертодавац

сутра у недешу на истом месту давати у корист овдаплье болнице и

нормални школа. На сваки начин биЬе то за сада и последней концерт

Г. СтанковиКа код нас."8

У наредном бро)у од 5. )ануара исте године лист доноси на^ав-

л>ени приказ, али, на жалост, и овог пута од анонимног аутора. О кон-

цертима у Новом Саду он пише следеКе: „Имадосмо последних дана

старе године прилику познати изврстну вештину композитора и пи]а-

нисте г. Корнели)а СтанковиКа ученика Са)теровог и Вилмерсовог у

Бечу. Радосно су нас изненадиле сводим умним савезима вьегове ком-

позишф, ко)'их предмет су наше народне ари)е, и ко)има се мла^ани

художник особитим лебден>ем занима. Ако се пак и на въегов начин

предаваша осврнемо, на вьегове вари)аци)е пуне садржа^а при обде-

лаваау теме, онда се праведно можемо надати, да Ье г. СтанковиЬ

временем шири пут себи прокрчити, и да Ье нлм бодро дал>е ступати.

Као пианиста цобудио )е тако^ер обште одобраванье; аегов пун чувства

и врло мирни предаван»а начин усхитио )е слушаоце, ко)И су вьегову

вештину честим изазившьем подпуно прицознали. Г. ТеодоровиН, ко)и

)'е неколико песама из л>убави певао, показао нам )е врло леп глас.

НемогуЬи нашем земляку ову хвалу закратити, )ош би у почетку нове

године смерно желели, да се наша публика, ко)0) се неби баш могло

одрицата чувство за художество и музику, попашти при дававьу кон

церта итд. са прил>ежни)им пос^ештававьем, )ер баш у нашем пределу,

ко]'и )е сиромашан у забавама тога рада, треба да су нам добродошле."9

23. фебруара лист обавештава читаоце да )е „познати пи)аниста

и композитор г. Корнели)'е СтанковиН на)главни)и део свога подузеЬа

свршио: он )е ставио осам гласова на ноте. Разумели смо тако^ер, да

су Панчевпи ласкавим писмом позвали г. СтанковиЬа, да у влхово)

1 Исто, 1855, 102.

8 Исто, 1856, 1.

» Исто, 1856, 2.
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вароши даде концерт. Како смо из поуздане руке извештени г. Стан-

ковиК испуниЬе жел>у панчевачких гра^ана, и с почетком друге неделе

посетиЬе их. Том приликом намерава он и у другим веЬим србским

варошима давати концерте, и на ту цел» иНе и у Београд, Земун, Беч-

керек и Сомбор."10

Корнели)е СтанковиЬ имао )е у Панчеву два концерта, први 12.

и други, пре 19. марта. О овим концертима Србски дневник у бро]у од

25. марта доноси опширне извешта^е. Први концерт СтанковиЬа, нише

известилац из Панчева, дошао )е у прави час будуКи да Панчево, као

и други градови, веЬ дуже време живи у велико) „друштвено) ти-

шини". Нецознати аутор овог приказа пише да )е „долазак младог

србског уметника, г. Корнели)а СтанковиКа, прави будилник успаваних

духова, ко)е )е он чаробним звуцима вешто и художествено на форте-

пи)'ану изведенима силно потресао и из чаме подигао". Како и у овом

извешта)у има занимъивих података, о самом програму, о изво^ачима

и изведеним делима, о реагован>у панчевачке публике на музициран>е

младог уметника, одабраЬемо оне делове запажан>а непознатог изве-

стиоца ко)и ке потврдити знача] концерата Корнели)а СтанковиЬа

за разво) музичке културе и неговаше укуса публике, чему су такофе

ови концерта много доприносили.

ГовореЬи о успесима Корнели)а СтанковиКа, аутор чланка пише

и ово: „Глас кощ )е г. СтанковиЬ у народу нашем стекао, доспео )е

и довде и задобио му )е целу публику за при)ател>е, пре него )е оците

сво^е вештине положио. Признати морамо, да народ наш ни]'е толико

у лепим художествима усавршествован нити упознат, да их достощо

оценити и наградите уме. Али вешти уметник наКиКе и томе ласно

лека, само нека потражи жице, ко^е су у самоме срцу народа србског

затегнуте, па Ье тако постиКи и извршену видети тежау сво)у т. |ест

задоволиЬе публику и допашЬе се, а уз то )ош нешто: осладийе Србима

лепа художества. У овом призрени)у умео >е г. СтанковиЬ задатак

сво) решити, де)Ствовавши на чувства наша вешто изведеним мело-

ди)'ама из уста народа самога цршьеним. Први сво) концерт отворио

)е 12. марта у овдаппьо) позориштно) дворани. — Предмети концерта

били су следу)'уЬи: 1. Србске народне песме, сложене и представл>ене

од г. СтанковиЬа. 2. Србска и после немачка песма, певана г. Теодо-

ровиЬем. 3. Извор од Блументала и велика всжбагьа у октавама од Ла-

комба представл>ено г. СтанковиЬем. 4. Србска и после немачка песма

певане г. ТеодоровиЬем. 5. Чежн>а на мору, од Вилмерса и вари)аци|е

сврху )едне србске ари^е од г. СтанковиЬа сложене и изведене. 6. Песме

певане г. ТеодоровиЬем. 7. Тоцшьшье од Маербера, за пи)ано сложено

од Листа, свирао г. СтанковиЬ. Концертодавац отворио )е концерт

вари)аци)ама од народног марша: Радо иде Србин у воднике и неки други

познати песама. Удесна и точна инштрументаци)а, верни отпечатан

народни звукова и чистота изражени)а на фортепи)ану характеризира)у

и пи^езу саму и саставител>а, ко)е )е публика громким шьескан>ем руку

обилно наградила. Г. Ст. ТеодоровиЬ, спутник и доброволен помагач

10 Исто, 1856, 16.
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г. Корнелија певао је песму: Тавна ноћи пуна ти си мрака, и тугу од

Гетеа захим: „ој Таласи и Шубертовог путника и најпосле из Дон Жуана

једну Хумореску. — Све су се цесме јако допале по тому, што је певач

својим лепим и крепким баритоном и по нежности и по правилности

самог певног извођења слушаоце у умиленије довео, које се показало

тим, што је после сваке песме аплаудиран био. У извору и Етидама

у чежњи на мору и варијацијама сврху: „Што се боре мисли моје", а

највише у последнем комаду Листовом показао је г. Станковић ремек

своје техничке врсноће, хитрине и виртуозитета, које нам право даје,

н>им се поносити, да је наше горе лист. Непрестано пл>ескан>е руку

после сваког појединог пиеза нека увери г. Станковића, колико је

Панчевачко жительство његовом уметношћу задовољило се. Известно

је, да овакву музикалну насладу овде скоро уживати нећемо. Дворана

је пуна слушаоца била; — осветљеније је заиста величанствено и енту-

зијазму публике није краја било, кад је г. Станковић царском химном

завршио концерт."11

Свој други концерт у Панчеву Корнелије је дао у корист сиро-

тшьског фонда. И овог пута Станковић и Тодоровић су одушевили

панчевачку публику која их је непрестаним аплаузом „у самом изве-

денију музикалног комада тог више пута прекидала и по свршетку

истога још обилније почаствовала...". На програму је и арија из опере

„Дон Жуан", коју је Тодоровић на захтев публике морао да понови.

На крају нас лисац чланка обавештава да је Станковић отишао у Беч-

керек да и тамо приреди један концерт. О овом концерту, на жалост,

Србски дневник није донео никакав извештај.

Неуморни Корнелије Станковић, исте године, приређује концерт

у Сремској Митровици и Вршцу, о чему Србски дневник обавештава

у своме броју 24. маја. У Митровици је Станковић имао два концерта,

а приход од другог концерта намењује помоћи за општинску болницу

у том граду. У Вршцу је, вели извештач, Корнелије приредио три

концерта, 13. 16. и 17. маја. Један од ових концерата је, на молбу епи

скопа Емилијана Кенгелца, одржан у двору епископа, где је млади

уметник „црквено пјеније одвећ вешто на клавиру изводио."12

У Сомбору су Станковић и Тодоровић имали концерт 17. јуна.

Овде је Станковић свирао „музикалну фантазију од Вилмерса под

насловом: Један летай дан у Норвешкој". Публика је одушевљено

поздравила младе уметнике, о чему нас Србски дневник опширно оба

вештава. „Лепотице су с најискренијом срца радости цветне венце

младим уметницима бацале, а на лицу сваког присуствујушчег родо-

љупца могао се читати израз народнога поноса и дике, што имамо у

струци музикалној таквога уметника као што је Г. Сганковић, и што

се тај уметник наш нарочито са обделаван>ем наших народних мелодија

занима. Зато хвала буди од нас и од целога србства Г. Станковићу

што је схватио да у своме народу за њега расту лавори."18

11 Исто, 1856, 25.

" Исто, 1856, 41.

!» Исто, 1856, 50.
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Августа месеца 1857. године Станковић је имао концерт у Срем-

ским Карловцима који је давао у корист месне болнице. Станковићу

су на овом концерту „две госпођице са певањем помагале". Известилац,

са овог концерта, дита се „зашто су објављења за концерт печатана

на немачки и за кога, кад у Карловцима једва има неколико чисто не-

мачких породица? Бар објављеша за концерт србскога компонисте, у

србском Сиону, и са већином србски арија могла би бита србски пе

чатана, а немачки превод да се додао уз поједине пијесе, као пгго је

сада учињсно са србским. Иначе је г. Станковић показао и овом при

ликом своју обштедознату вештину и виртуозност на клавиру."14

Према писан>у Србског дневника у 1858. години се у два маха, у

руској капели у Бечу, могло чути тзв. Карловачко појање, које је Стан-

ковић, приликом свога боравка у Карловцима, забележио и хармони-

зовао. Првом приликом, на Богојављење, певало је 12 певача које

је сам Корнелије обучио, а на другој служби, која се служила на први

дан Духова, хором је дириговао сам Корнелије Станковић.

Септембра 1859. Србски дневник доноси Позив на народне теме

у којем Станковић пише, између осталог, и ово: „Последнее 24 песме,

које сам издао, тако су радо у народу нашем примљене, да их се не

само преко надааа мога распродало него их још и недостало. Ово ме

је охрабрило те сам ставио у ноте за певањс и клавир још тридесет

народних цесама, које су како по мелодији тако и по хармонији много

врстније од других. — Дванаест су израђене за хор, пет за сопран,

алт, тенор и бас, а седам за мушки хор. И код 1ьих сам стављајући их

у хармонизацију остао веран свом начелу, да им сачувам праву природу

њихову. Осим слога (текста) биће уз н>их и слог латинским словима,

како ће их и остала наша брана славенска моћи згодније уцотребити."16

У даљем тексту Корнелије набраја свих тридесет песама и обавештава

да ће половина прихода бита намењена рањеним граничарима у по

следнем италијанском рату.

Поводом изласка ових песама из штампе Србски дневник је донео

приказ који је, Станковићев професор, Симон Сехтер, написао у листу

Ыеие ^епег Ми$Јк-2еЈ1ипб. Сехтер је овако писао о раду Корнелија

Станковића: „Овај је даровита и вредни младић управо позван за то,

да многе народне мелодије ербске отргне забораву, јер је први, који

је себи прибрао толико зназьа музикалних, да може не само написати

песме народа свога, него им и хармонију дата у духу њихову. Народ

га његов толико цени и узда се ун>, да му је пређашња збирка, коју

је о своме трошку штампао, за кратко време распарчана. И саданпьа

збирка, коју је такође о своме трошку издао, нађе већ много участника,

па би заиста могла заслужити и учашће немачког народа. Мелодије

истина нису по немачком кроју, али би се управо за то могло Немаца

1« Исто, 1857, 62.

15 Исто, 1859, 72.
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тицати, )'ер немачкога има доста. Све се могу певати, и пона)више }е

у аима тихе туте и ако су гдешто и веселе."16

Године 1860. у брО)у од 10. априла Србски дневник доноси вест

да ]е 4. марта у Бечу прире^ен концерт у „корист страда)уЬе браЬе

у Хрватско)". На овом концерту суделу)у Корнели]'е СтанковиК и

польски виолиниста Козловски. Концерт )е био лепо цосеЬен и аутор

чланка вели: „Од омладине наше вал>да нико щф изостао. Дворана

)е готово сасвим била пуна. Нащре )е певао мушки и женски кор црк-

вене песме, као: Воскресешце тво)е, Христос воскресе итд. затим

\е свирао г. СтанковиК неколико песама у клавир, а господин Козловски

у виолину ко)е за^едно, ко)е наизменце. Нащосле )е опет певао мушки

и женски кор србске народне песме, што их )е у глазбу ставио г. Стан-

ковиЬ. Сваки комад )'е био поздравлен ускликом, а много се морало

и поновити."17

Аутор дал>е пише да се од певачица нарочито истакла Лэудмила

Коларова, кки славнога ]ана Колара. Концерту су присуствовали др

ОжеговиН, Павле Ри^ички, руски прота Ра)'евски, ма)ор Миша Ана-

стаси)евип са породицом и друга. Др ОжеговиЬ се на кра)у концерта

)'авно захвалио СтанковиКу „у име Хрвата на аеговом труду и брат-

ско) л>убави". У бро)у, ко)и )е изишао 24. априла, лист доноси следеЬу

вест: „Г. Корнели^е СтанковиЬ послао )е у Загреб 240 {. као добитак

од ьеговог концерта, што га )е дао у Бечу у корист неволлика у Хр

ватско)."18

Колико )е СтанковиЬ био омил>ен код српске омладине сведочи

нам допис из Будима ко)и )е донео Србски дневник 5. )ула 1860. године.

Писац овог написа говори о служби у православно) цркви ко)а се попала

према Станковиневим записима и на ко)0) )'е он и дириговао хором.

Омладина )е одушевл>ено дочекала Корнели)а, а увече га )е посетила

у дому аеговог брата. Известилац овако опису)е ова) доггфа) : „У вече

кад се уси)'ани месец у валовима ла^аног Дунава засветлио, пре^е цела

дична омладина у Будим у пратьи ба)*ских тамбураша, ко)и се баш

случащо овде десише, да у ма^арско) народно) глумници покажу,

колико валяду. Кад до^оше у стан Корнелща СтанКовиЬа, ко)'и )е код

свог брата у гостима, затекну тамо цео венац будимских Србюпьа. Там-

бураши одмах ударе у коло; омладина са китаастим будамским кра-

сул>ама уреси венац око младог композитора, ко)и )е разнежен у сре-

дини кола ста)ао и сузе од милине пролевао. Кад се коло одиграло

)едан измену омладине поздрави нашег Корнели)а са лепом беседой,

а друга му уз радосну вику „живио" метнуше венац на главу са тро-

бо)ном србском траком."19 На траци су били исписани стихови ко)е

)е у име српске омладине написао Лаза КостиК.

Ово су стихови Лазе КостиЬа ко)е )е посветио Корнели)'у Стан-

ковиЬу:

18 Исто, 1859, 102.

17 Исто, 1860, 28.

11 Исто, 1860, 32.

18 Исто, 1860, 44.
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Преко шамбур-душе

Песмицом йревуци,

Пиши), шша ши кажу,

Из шамбуре звуци.

Из шамбуре бще,

Из Шамбуре сева:

Ко йева за Србсшво,

Србсшво му одйева).

Слуша] звуке, слуша],

Шшо их тамбур* носи,

Приваши их живо,

К'о и досад шшо си.

Нек осеши Србсшво,

Нек йозна Евройа,

Да ]е србска йесма

Вечишош доба.

Код осеши Србсшво,

Шша има у шеби,

ВрашиНе ши йесму —

Ох\ ша како неби\

Та тамбура бще,

Та тамбура сева: —

Ко йева за Србсшво,

Србсшво му одйева.

У име србске омладине Л. К.

Крадем 1860. године Србски дневник обавештава читаоце да Стан-

ковиК припрема концерт ко)и Ье дати у Бечу у корнет ерпске цркве

ко]а Ье се овде подиНи. Аутор написа вели: „ ... те тако Ьемо до два

месеца дана чути дивне црквене мелодике, где Ье их може бити до сто

певача певати".20

Десетогодишвье баатьевье музиком донело ]е СтанковиЬу лепа

цризнанэа не само домаке веЬ и стране публике и критике. ЕЬегов кон

церт духовних песама, ко)'и )е имао у Бечу 20. марта 1861 . године, примл>ен

)е као допфа) од прворазредиог значаща. На концерту )е, како пише

новосадски лист Даница, „певало 40 особа, 20 мушких и 20 женских

из овдаипьег театра за опере". Извештава)уки о овом концерту аутор

написа пише и ово: „Ко зна, да црквене мелодике, ко)е данас по^емо,

никако друкчи)'е до нас не до^оше, него их научисмо из уста сво)'их

очева, очеви наши опет из уста сво^их предака, дакле да оне традицио-

нално иду с колена на колено, па ко )ош и то зна, да се у традиции

много и врло много изгуби, та) се заиста од свега ерца мора зарадовати

послу г. СтанковиЬа, ко)и на то иде, да нам од пропасти сачува бес-

цено благо нашега народа." У дал>ем тексту писац наводи оцену Симова

Сехтера ко)у ]"е, поводом овог концерта, написао у листу 0$с ила" \Рен.

Он )е, измену осталог, рекао и ово: „Осим мене нико ни]'е имао прилике

20 Србски дневник, 1860, 97.



Корпелије Станковић у војвођанској штампи 215

гледати његово напредовање у музици, па за то ево џ и призна)ем,

да је за кратко време дотле дошао, да је српске црквене мелодије нацисао

у ноте, што се донде мислило, да се не може учинити. Ако сам му ја

што у хармонији могао бити на руци, али у одређивању Биг-а н Мо11-а

само је он сам могао радити, јер је тако слушао у своме народу. И што

су ове потпуно црквене мелодије написане, те тако сахрањене од про

пасти, сва је заслуга Станковићева. Његов је сав живот у овим мело-

дијама, што се ја надам, да ће му народ његов и признати и потпомоћи

га, да може своје дело довршити. Ако сам ја који трупа« могао при

лети, то сам учинио са радошћу, ово из особите љубави према н>ему,

ово опет из поштовања према овим древним црквеним мелодијама."21

Овом концерту присуствовао је велики број како нашег тако и

страног света. Непознати аутор чланка наводи да су од Руса били Ба-

лабин, руски посланик, и прота Рајевски; од Хрвата МажураниЬ и

Ожеговић и многи друга, као и уметникова родбина из Будима и Субо-

тице. Он наводи речи критичара угледног бечког листа који каже:

„Српски народ мора доиста бити захвалан госп. Станковићу, што му

вештачки уреди његово црквено појање, и народ би сам себи користио,

кад би се постарао, да вештаку овом даде такво место, где би плод

труда вьеговога постао благом целога народа."

Исте године одржана је у Бечу велика словенска игранка на којој

су, како нас обавештава новосадски лист Даница, били присутни „ста

рина наш Вук Карапић, Мажуранић, Миклопшћ, Прерадовић, Ткалац

... и још многи". Затим сазнајемо да је на програму била и јуначка

песма „Радо иде Србин у војнике" Корнелија Станковића, и „да се

ту сва млађана Србадија стекла весело усклицавајући, а уз н>у присташе

сви Славени. Јуначки марш српски трипут се одсвирао, а заврши га

гласно „живео" и сложно пљескање слушалаца."22

Композиције Корнелија Станковића изводио је и млади виоли-

ниста из Панчева, Драгомир Кранчевић. На концерту у Новом Саду,

који )е приредио у корист народном театру нашем",23 пише Србски

дневник, Кранчевић је поред других композиција свирао и Коло од

Корнелија Станковића. И на концерту у Панчеву, који је приредио

„у корист овдашње грађанске болнице"24 Кранчевић свира Станко-

вићево Коло. Од одласка Корнелија Станковића у Беч, 1850. до кон

церта у истом граду 1861. прошло је само једанаест година. За ово

кратко време, уз самопрегоран и упоран рад успео је да заврши студије

код професора Симона Сехтера, да забележи и хармонизује народне

духовне и световне песме, да приреди низ концерата по Војводини,

да постигне лепе успехе као пијаниста, композитор и хоровођа и на

крају да са непуних тридесет година освоји образовану и пробирљиву

бечку публику, као и да задовољи оновремене бечке критичаре, који

су имали разумевање за њсгово стваралаштво и напоре.

11 Даница, 1861, 11.

" Исто, 1861, 5.

11 Србски дневник, 1862, 74.

•* Исто, 1862, 79.
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Истоврсмено, уз овакву уметничку активност, СтанковиЬ лрипрема

за штампу сво)е кодшозици)с народних духовних и световних песама

ко)'е об)авл>у)е у Бечу у цериодуод 1853. до 1864. Ововремева штампа

доносила )е, у више махова, огласе у ко)'има ]'е позивала на претплату

на Србске народне йесме и Православно црквено йо]ан>е наглашава]уКи

да ]е „излишно говорити штогод у препоруку композици;а нашсга

Корнели^а СтанковиЬа. Пресуду )*е изрекла евроиена музикална кри

тика". Такве огласе доносили су листови: ]авор, Србски дневник, Србо-

бран и Найредак. Стлашава^уЬи излазак Србских народних Несома сам

СтанковиЬ )е написао: ,Лошт из давна била ми )е велика жел>а, да

до^ем у средину народа ербског и чу)ем мелоди)е наших народних

песама, како би их после могао у ноте написати. Тако сам држао, да

Ьу што лривредити своме народу. ]ер щ мислим, као год што су по

сваки народ важне н>егове (речи), као год што оне показуху обича]е,

живот, характер вьегов : )ер су оне по}етичка хистори)а живота ньегова,

— тако су важне имелоди)'е народних песама. ]ер и оне показуху

осеЬан>е народно, показуху дух народни; а оне су чисти продукт ердца

народнога."25

У )едном позиву на претплату, ко)и )е донео лист ]авор, каже

се, измену осталог, и ово: „Ко зна од какве су важности ова дела, и

ко разуме, колики се трошак за издаван>е ти ствари иште, ко|е по себи

врло малу публику има)у, та; неНе пропустити ове ствари набавите,

да се не уби)'е вол>а у младом композитору нашем, и да му се неукрате

средства за дал>а важна предузеЬа. Предплата се )ош до половине ма;а

може послати на г. СганковиЬа у Беч, ко)и затим у Русину одлази и

онда Ье дуЬанска скупл>а цена настати."26 На жалост, позната )е чи-

вьеница да се СтанковиЬева жел>а, да отпуту]'е у Руси)у и на извору

упозна руску музику, никада ни)'е остварила.

У позиву на претплату, за збирку духовних песама под називом

Православно црквено йо]'ан>е у ербског народа, 1862. СтанковиЬ износи

сво]'а схватшьа о музици из ко)их можемо заюьучити да ]е записивавьу,

како духовних тако и световних, мелодика прилазио са пуно л>убави,

знавьа и опрезности, очеку^уЬи увек да и публика и критика могу имати

разумеван>а, али и сумндчавости према вредности вьеговог дела. Стога

се, са пуно поверевьа у слух народа, коме веру^е да Ье га схватите,

обрайа сво)ИМ сународнидима об)ашн>апа)уЬи им веома )едноставним

речима сво) уметнички сгейо. У том позиву на претплату СтанковиЬ

каже и ово: „Мелодика ]е главно у музици. Али музика мора имати

сво]у форму, мора бита за себе цело, )'ер само тако Ье се моЬи разабрати

народне миели, ко)е се у вьо) казусу; па тако и мелодика мора имати

сво)у форму. И )а сам се потрудио, те сам мелодике црквених наших

песама по музичким законима метнуо у четири гласа : сопран, алт, тенор

и бас, те сам их тако удесио, како Ье се у хору моЬи покати. Али сам

добро пазио, да се не огрешим о природност и )асноту народне мело

дике. 1есам ли у овоме учинио, што сам хтео, пресудиЬе они, ко^и се

м 1авор, 1862, 7.

г* Исто, 1862, 12.
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у овоме послу разуме^у, и пресудиЬе нащоузданищ судила — осеКапе

народно. А )а. желим да ми се само толико допусти да смем напоменути,

да сам више пута на клавиру свирао мелоди]'е обих песама и пред бла-

женоупоко)'еним патриархом нашим тосифом, и пред другим високим

духовним особама, свештенством и народом нашим, и увек сам био

среЬан, те ми посао иа!)е добра одзива у срцима н>иховим."27

Према писаку Србског дневника, до Корнели)а СтанковиЬа, од-

носпо до записивгиьа у ноте „Карловачког п]ени)а", другачи)е се пе

вало у Панчеву, Бечеву, Новом Саду или у ма ко|ем другом месту.

Ме^утим, по]'ава службе св. 1ована Златоустог, према записима ко)е

)е СтанковиЬ забележио у Карловцима, значила ]е прекретнипу у до-

тадаппьем певаау, па се у многим местима у Во)Водини све више певало

према Корнели^евим нотним записима. Тако )е и Петар ДимиЬ, учител>

из Чакова у Банату, за четири месеца научно сво)'е ученике да пева^'у

ову службу. Да би сво) труд могао показати сводим сугргфанима, учител,

ДимиЬ )е био дужан да се обрати проти кощ би могао да одобри да се

ова служба пева. Но, прота, не могуки да сам донесе овакву одлуку,

тражи дозволу од конейсгорите у Темишвару. У очекиваньу одговора

из Темишвара учител, ДимиЬ са сводим ученицима пева службу како

]у )е записао Корнели)'е СтанковиЬ. На жалост, консистори)а у Те

мишвару ни)е одобрила уво1)енье овог начина певавьа у чаковачко)

цркви, па )е настала расправа измену Темишвара и Чакова ко)у Србски

дневник доноси тако што читалачко) публици да)е „закл>учен>е теми-

шварско" од речи до речи наглашава)уЬи заллетеност стила и )'езика

овог решетьа. У чланку, под називом Заклучепе ]едне консисшорще,

Србски дневник се пита из ко)их разлога темишварска консистори)а

не дозволлва да се у Чакову пева служба ко)'у )"е СтанковиЬ записао

у Карловцима када се и у Темишвару и Панчеву пева служба у ноте

ставлена. Писац налиса вели: ,,Или вал>да темишварска консистори^а

нема за све обштине свога подруги)а )еднаку меру, него )'е )еднима

ма)ка, а другима маЬеха?". Незадовол>ан одлуком темишварске конси-

стори)'е, Србски дневник закл>учу)е да Ье то тако бита „докле нам се

год ^еданпут не дозволи обшши народны собор на ком Немо уредиши йо

сво]0] воли сво}у цркву, школу и сво]е фундацгу'е. Донде нам нема бериЬета

и напретка."28

Болеет ко]а од ране младости прати Корнели}а СтанковиЬа све

више узима маха. Године 1863. лист ]авор, у бро)у ко^и )е изишао марта

месеца, доноси вест да ]с у Бечу одржана Словенска беседа и изражава

жал>ен>е што на н>01 ни)е био присутан Корнели^е СтанковиЬ, )ер се

слабо осеЬа. Беседа ]'е завршена потовом композици]'ом „Радо иде

Србин у вощике".29

Позната )е чшъешща да )е СтанковиЬ 1863. године дошао у Бео-

град, да )'е цостао хоровода Београдског певачког друштва, да )е ту

имао лепих успеха, али и много планова, ко)и се због погоршан>а н»е

27 Србски дневник, 1862, 166 (додатак).

28 Исто, 1862, 97.

2» 1авор, 1863, 8.
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говог здравственог стана нису могли остварити. Опака болеет га )е

присилила да напусти Београд и да потражи лека у словачко) бавьи

Рожвьави.

Последьи концерт Корн&шф СтанковиЬа био )е у Панчеву, 22.

фебруара 1864. године. У овом граду )е тога дана одржана беседа ко)у

)е Србско црквено йевачко друшшво дало у корист Србске народне йозо-

ришпе дружине. Хором панчевачког певачког друштва )е дириговао

Даворин 1еш<о уз суделован>е Корнели)'а СтанковиЬа. Према писаку

Србског дневника на програму су биле две композици)'е Корнели)а Стан

ковиЬа: „Девочка соколу зулум учинила", за мушки збор и „Сива

магла", за мешовити збор. Ову другу композици)'у хор )е певао уз

клавирску пратау самога СтанковиЬа.80

У пролеЬе 1864. Корнели)е напушта Београд. Према писашу Срб

ског дневника 14. ма)а СтанковиЬ борави у Новом Саду. Ево шта о томе

пише угледни новосадски лист: „Од неколико дана бави се у нашо)

вароши наш познати и обштел>убл»ени народни вештак Корнели)е

СтанковиЬ. Дошао )е из Београда, а иде сво)0) родбини у Будим а затим

у Беч, да треЬу кньигу нашега црквеног по)ан>а на свет изда. Имали

смо прилику |едно вече слушати га како неке нове досад неиздане

песме свира, те тако можемо реЬи да Ье „Црногорка", онако као што

)е он са вари)аци)ама на ноте ставио, свима Србкшъама добродошла

бити, ко]'е би хтеле приликом какве беседе сво)у вештину у свиран>у

показати. Нека га прати наша л>убав и искрена жел>а да га што пре

здрава и весела у нашо) средини поздравимо."31

Године 1864. у више места одржаване су беседе на копима су се

певале и свирале комлозищф Корнели)а СтанковиЬа. Ма)'а месеца

ове године СтанковиЬ )е из Новог Сада отпутовао у Будим, о чему

пише Србски дневник следеЬе: „... а сутрадан чувши да )е пред вече

приспео у Будим чувени и омигьени наш вештак госп. Корнели)е Стан

ковиЬ, новим ловоровим венцем окиЬен; одоше сви да га песмом поз-

драве и 'добро дошао' да му рекну. Око полак дванаест пробудиле

су га гьегове композици]е 7а сам Србин' и 'Дево)ка се'. Но како им

се лепо зафали вештак, како их награди кад рече: 'Станте браЬо да

вам )а свирком одговорим'. Те им одсвира на гласовиру из вари)аци)е

'Црногорка', 'Дево)ка се' и 'Коло'. Са на)веЬим усхиЬен.ем слушали

су долесто^еЬи дивне ове мелодике често осеЬаау свои израз дава)уЬи

шьескан»ем и громким 'живио', а кад доврши заори се из близу 30

грла сложно, 'Многа^а лета', па онда са 'Напре| застава' одоше сви

пут Пеште."82

На жалост, стан>е Корнели)ева здравл>а )е, и поред лечевьа у

словачко) баки Рожн>ави, сваким даном све теже и СтанковиЬ умире

у Будиму 17. априла 1865. године. Вест о смрти емюьеног уметника

об)'авл>у)"у листови Найредак, Србобран и Даница. Лист Србобран овэко

саоцштава ову тужну вест: „На пол>у лепих вештина, изгубисмо пре

80 Србски дневник, 1864, 21.

" Исто, 1864, 57.

3» Исто, 1864, 62.
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неколико дана најлепши цвет: Корнелија Станковића, гениални радин

у струци музикалној, после дугог боловања преставио се о Ускрсу

у Будиму."33 Новосадска Даница пише поводом Корнелијеве смрти:

„ ... дође нам црни глас од Будима града, да нам нема више нашег

Корнелија."34 У истом листу изишао је и некролог Корнелију Стан-

ковићу који је написао његов пријатељ Михаило Полит-Десанчић.

Писан топло, са пуно туте за изгубљеним другом и сећања на зајед-

нички проведене дане, заслужује да издвојимо неколико редака: „Бијах

на самртној постељи бесмртнога Бранка, оросих недавно сузама гроб

пријатеља од колевке, милог Андрејевића, па ево сад иКорнелија

више нема. Који знаде, какво је то живовање у друговању, кад се сим-

патичне душе у првом жару младости састану, те једно коло начине,

у којем свака мисао, свако осећање одјека нађе — тај може поњати бол,

који се осећа, кад из тога кола кога нестане! ... О, често га гледах, како

при гласовиру са неогщсаним одушевљењем народне песме удешава,

како са слабим малаксалим гласом, пун осећања, црквене песме пева,

те у ноте ставља. Често бих његово бледо лице погледао, горећу му

руку узео, те му рекао: Престани једном! Но свагда бих одговор добио:

Морам, морам свршити, та нема наших народних песама и нашег црк-

веног појања ни у једнога народа.! ... Кад је још пре две године оболио,

те је ваљало да се свакако напора окане, још се он усиљавао, да бар

неки део приправљенога материјала на свет изда. Злокобна смрт пре-

киде му њсгов толи родољубиви рад. Ако србски народ високо штује

Вука, што је наше народно благо Еврогга показао, то има заиста узрока

и заслуге Станковића ценити, јер је овај још и нежнију струју срб-

скога осећања: мелодије србских песама и оно, где се најсветије чувство

изражава, црквено пјеније, Европи на видик изнео."35

Станковићев дугогодишњи пријатељ Федор Демелић објављује

1865. у Летопису Матице српске биографију Корнелија Станковића

у којој даје, дотада, најпотпуније податке о животу и раду ранопре-

минулог уметника. Демелић, између осталог, каже и ово: „Корне-

лије Станковић бијаше сав-човек од музике, безазлене, благе

нарави, коју никад не трзају страсти, кад им високе вале бура заокупи.

У животу његову нема оних катастрофа, што из темеља потресају,

и којима су последице мал' не увек унутарња пропаст. Незгласице

у животу аегову несу ништа друго, до лаки прелаз к савршенијој

хармонији. Она демонска црта, којом се одликују у данаилье доба

'хероји' од музике на западу, није никад узмутила чисто и бистро огле-

дало душе његове. А и како ће? Та он пониче у народу, који уе срчан

и здрав, прездрав; у овом се још не рађају оне глупе одљуде, као што

их најновији развитак вештине по западу на видик износи. И да је

иначе било, нити би Сганковић свој народ разумео, нити народ

њега, и стварање његово рађало би мртве створове на свет. Од хасне

»» Србобран, 1865, 31.

" Даница, 1865, 10.

" Исто, 1865, 11.
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)е народу само она) вештак, ко)и се од 1ьега не оту1)и, век у н>ему те-

мел>а ухвати."36

После смрти Корнели]'а СтанковиЬа во)во1>анска штампа доноси

доста написа у копима се говори о поменима ко)и су одржавани у многим

местима у Во)"водини и Београду. На н>има се о СтанковиЬевом делу

говорило са гацететом и поштован>ем. Новосадски лист Машица доноси

вест: „9. априла о.г. давала )е певачка дружина београдска парастос

у саборно) цркви за поко) душе заслужном сународнику нашем на псмьу

народне музике и певан>а покойном Корнели)у СтанковиЬу. ...

Осим певачке дружине било ]е на парастосу доста и чиновника и гра-

1)ана."з7

Тринаест година после СтанковиЬеве смрти у листу ]авор изишао

)е, из пера Стеве В. ПоповиЬа, напис у коме измену осталог каже и

ово: „Кад наийу мирни дани, где узмогнемо хладни]'е промшшьати

о нашем културноме раду — не вал>а заборавити, чему )с отац наше

народне музике тежио — него вал>а поЬи и дал>е путем ко)'и нам )'е он

прокрчио."38

Двадесетпетогодшшьица ньегове смрти била )е повод да ново

садски лист ]авор донесе два написа о СтанковиЬу, ]'едан од Алек

сандра СандиЬа и друга од непознатог аутора, са потписом О.89

Године 1889. о СтанковиЬу, у листу Невен, лише познати песник

тован 1овановиЬ Зма). У своме чланку посвеЬеном СтанковиЬу он,

измену осталог, каже и ово: ,,... Задао )'е себи задатак да црквено по-

)ан.е наше стави у хармоничне гласове, а да се тиме не оштети дух и

оригиналност по)ан>а тог. У томе )'е послу много успео и далеко дошао.

Претеча н.егов у томе послу био врсни Александар Морфидес Нисис,

чи)ем Ьемо се помену тако^ер у Невеку одужити. Но Корнели]'е задао

)е себи )ош тежи задатак, да истражи праве чисте српске напеве (ме

лодике), да их очисти од примесе ту^е, да их изнесе као чист бисер

свету на видик, да задахне новим животом што )е веЬ задремало, а

оним Србима, ко)их се уво привикло ту^им мелодрама, да омили и

ту грану наше народне самосвощости. И ту )е много успео, -ал' )е )ош

више морао оставити да допуне друга, ко]и за н>им до!)у и по^у."40

Године 1899. об)авл>ивао ]е Михаиле Полит-ДесанчиЬ у ново-

садском листу Браник сво]'а секаша на догаОДе из сво^е младости и

л>уде са ко)има се дружно или са и>има долазио у додир. У написима

под називом „Поко)ници" Полит-ДесанчиЬ говори о многим знаме-

нитим личностима свога времена, па )е и Корнели^у СтанковиЬу, своме

другу из младих дана, посветио дужну пажьу и написао о аему не-

колико значащих редака ко)и осветл>ава]у лик СтанковиЬа као уметника

и човека. Одабрали смо нека запажааа Корнели)'ева друга Полита

ДесанчиЬа ко)а Ье употпунити нашу слику о првом српском образо

36 Летопис Матице српске, 1865, кн.. 110, стр. 190.

37 Матица, 1865, 24.

38 1авор, 1878, 14.

3» Исто, 1890, 49.

«» Невен, 1889, 18.
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ваном музичару: „Корнели)е )'е имао фино куКевно васпитаае. Читава

ньегова спол>аильост, и у оделу и у понашавьу, чинила ]е утисак финог

човека." Полит-ДесанчиЬ се, затим, сеКа како су често, Корнели^е

и он, свирали, )едан на гласовиру, а други на виолини, а затим наставлл :

„СганковиК )е био омшьена личност у друштву. Ни;е се дао мол>акати,

као неки уметници, да свира, веН би од прве речи сео за гласовир и

свирао. Особито ;е био омшьен гост у пок. рускога проте Ра)евскога.

У гостол»убиву куЬу пок. Ра^евскога долазило немного Срба универзи-

тетлфа. Ту )'е било и омладине словачке, чешке, словеначке." Полит

дал>е говори да се у куКи проте Ра^евског често играло и певало „све

до после поноНи". На оваквим доселима )е Корнели)е често свирао

на клавиру употпун>у)уКи ведру атмосферу каква )е владала у протином

дому. ДесанчиЬ се затим сеКа оних дана када )е проту Ра)'евског заде-

сила породична несреНа. Ана, аегова кНерка, умрла )е у 18. години

живота. СганковиК )е, вели ДесанчиЬ, „плакао као мало дете."41

Чланак др Косте МилутиновиЬа, Полиш-ДесанчиН и Корне/ш]'е

СшанковиН, об)авл>у)е Летопис Матице српске 1933. године.42

Пренос кости)у Корнелща СтанковиЬа, из Будима у Београд,

забележили су новосадски листови Дан и Глас Машице срйске. Аутор

чланка, у Гласу, Димитров ПерлиЬ, пише измену осталог и ово: „оно

што )е он оставио нарашта)има, ко)и долазе, не беху ни ирмоси, ни

кадрили, ни тропари; век култ ко|и )'е имао за српску националну му-

зичку кулгуру. Та) аманет су прихватили Мокран>ац и Маринковшг,

следбеници СтанковиКеви."43

Дело Корнели)а СганковиКа, неиспитано доволло, остаКе и дал>е

предмет проучаван>а знатижел>них истраживача. Во)во^анска журна

листика, богата драгоценим подацима из наше музичке прошлости,

остаЬе радозналим историчарима музике као неисцрпно врело за нова

сазнан>а о српско) музици, српским музичарима и аиховим делима.

МИапа ШЫсЫ

КОКЫЕЩЕ ЗТАЫКОУ1С Ю ТНЕ У01УСЮША РКЕЗЗ

8 и ш та г у

ТЬе Уо)УосИпа ргезз сагпес! агис1ез \уЫсЬ шГогтей те геасппд

риЬНс аЬоиг еуептз соппес*ес1 т± те НГе апс1 тоогк оГ те Яге* типей

ЗегЫап сотрозег, КотеН)е Згапкоук:.

Рют те Уо^уосУгш ргезз тее 1еат аЬоиг те риЬНсаиоп Ьот оГ

Ыз тс!тс1иа1 сотрозтопз апс1 оГ Ыз соИеспопз ог" роршаг геПдюиз апс!

&есшаг зоп§з, аЬот тизка! еуешпр аг \уЫсЬ 8тапкоУ1с'з сотрозтопз

41 Браник, 1899, 57.

42 Летопис Матице српске, 1933, кн>. 338, стр. 251—252.

43 Глас Матице српске, 1940, април, стр. 55—56.
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\геге зигщ апё р1ауеё, аЬош Ыз типе т 8гетз1а Каг1оуа, Ыз У131В го

ш«тз т те Уо)Уо<1и1а апё те сопсепз чуЫсЬ Ье Ье1ё гЬеге \ют те раикег

Згеуа Тоёогоухс, Ыз сопсепз т те саргса1 оГте Аизйо-Нип^алап Епцйге,
■уЧеппа, гЬе геасиот 01* гЬе уЧеппезе сгтсз, те сИзипсиопз апё ачгагёз

\уЫсЬ Ье гесе'уеё, те ёеат ог" те уоип^ сотрозег, попсез ог~ Ыз те-

топа1 зетсез апё ГтаПу те 1гапз1егепсе оГ Ыз гетатз йот ВиёарезТ

го Ве^гаёе.

А11 тезе агис1ез аге отгпеп ш тегтз ог" чуагпкЬ апё гезресТ 1ог Ыз

чуогк, зо Ла1 \уе сап Ье соппёет Шаг еуеп ёипп§ КогпеН'е Згапкоу'.с'з

Ые Ыз сопгетрогапез ипёегзгооё те з'риисапсе ог* Ыз рюпееппд угогк

ш те агеа оГ тш'с апё тш'са' Ые.

ТЬе Пгзг агис1ез аЬош КогпеН'е Зшпкоу'с аге го Ье гоипё т 1пе

Ыоу1 Заё петузрарег „ЗгЬзЫ ёпеутк", апё кз зирр1етет „Зеёлиса".

ТЬе Ят агис1е т „ЗгЬзИ ёпеушк" сате оиг т 1853 апё те 1аз1: ш 1864.

ТЫз пешзрарег риЬНзЬеё гЬе 1аг§ез1 питЬег оГ атс1ез оп те НГе апё

чуогк оГ КогпеН'е 81апкоУ1С.

ОгЬег рарегз ш те Уо'уоёша а1зо ёеуогеё зрасе то а11 кпропам

еуешз ш те Ые оГ те сотрозег. №Ъеп КотеЩе ЗиткоУ1С'з сотрозшопз

арреагеё ш рпт, те ГоИоилод рарегз сагпеё аёуегизететз гог зиЬ-

зспрйопз; „7аУог", „ЗгЬзй ёпеушк", „ЗгЬоЬгап" апё „Ыаргеёак".

1п 1865 гЬе №)У1 Заё пелузрарег „Балка" риЬНзЬеё ап оЫгиагу

оГ КогпеП'е Зшпкоу'с, чупггеп Ьу Ыз Гпепё МтаПо РоПг-Безапйс. ТЬе

петуз оГ те уоипд сотрозег'з ёеат а1зо арреагеё т отег рарегз : „Ыа-

ргеёак", „ЗгЬоЬгап" егс.

ТЬе ГиИезг ассоит оГ КогпеН'е Згапкоук'з Ше апё \уогк, чуниеп

Ьу Ыз 1оп§8Гапё'п§ Гпепё Реёог ВетеНс, шаз риЬНзЬеё т 1865 т „Ье-

юрк- Маисе згроке".

1п 1889 те «геИ-кпоулг зоп^-у/гкег 1оуап 1оуапоУ1С-2та) туготе

аЬош те ПгзТ Тгатеё ЗегЫап сотрозег ш те пе\узрарег „Ыеуеп". Бигт^

те зате уеаг МШаНо РоНг-Везап&с'з тето1Гз арреагеё т те рарег

„Вгагик". 1п тет Ье ёеуогеё сопз1ёегаЫе зрасе ю Ыз штте1у ёесеазеё

Гпепё, КотеН)е Згапкоу^с.
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Сл. 1. Програм концерта ко>и )е Корнеладе СтанковиЬ, пщаниста и композитор,

одржао у Бечу 30 (18) марта 1856. године.



ДАНИЦ1

!^~?Г: в» а чтт пп м «••*«« -

'"рНЕ^Т? МлЯО I я ■ * -V ■*•*

Л1СТ ЗА ЗАБАВУ Н К1ВМЖКВ10СТ.

ВДе ■ у^ОДе ИР№ МММ».

Бро| 10. У Новой Свду 10. аираунца 1865. ГвД. VI»

КОРНЕЛИИ СТАНКОВЙЬ

1- I. «прялке 1»в5 у Б) дому.

Усред ускриимз радости, у но ужинам та мдаду природу, аатсче

Н*с гром из ведра неба, до^е нам црнн гдвс од Кудима град", А» ваи

нема внше иашег Корнедта.

*Ц> ни ом година неЬе битв еретика по ербстм ? Идя \е то вожда

посудам «вув мбиг судбинние пегое, пак р с м№ и неерстш жяца

пувда — |о), ад' с лоно за («надо |е и < тшо|е ербево ерце ! де д' ом по

чета» новом веду црних пригода, иди р> пшдедлеимеу читуд,и народно)?

Другн Кум у ву плени музичког неродное <мага, недаде ну се —

недаде иан се — да меру нам» буде вроз ауком дустре; у на|бамм нуш-

вивт годинами — тек навршно. Лени* трндесст четврт* ! —- Ли ну сужено,

да оепши дени она} свет, да «тапи ербстм см}е, зп »о\е р у жарао!

ревности, са на^чпетири лубавлу, н.-т.ристодлбно, гамоппегоремНЬп,

неуморио радио — вао да *у ;с нетто иазивадо, да мг се пене автя. да

дуге деда за народ см|.

Деде су му народу иоаиата,- «а н»их смо чувсмн н позиати са ном

«траве у стравоме свету; она Ье нам Сити «нов, на воме маю вини

рвднти ово рмаитва иузнчм жчнтнме иаридне.

Везаздсна ерца « чнгте душе, он }е м<1. тамо, где надна м

граде уаенчава трудбениве и народ «тиф «-новей аъегоа живем

ерцу благодарна ербстм, в ни пустим» на вытов гроб готу

родм боле за ардив Србинон н рецимо ну :

Вечна тн паиег! ,1вм ти венд* баш !

Свет.

Щ врмви, робежн свете! Или само за ке межа

Ленде ну те гдатя? ци 1ШШ „„ -^о _

Ид довде не ерце нЫе а_,в кущ ^Д,

Аа с* м теби нати? Узр»|ана роба?

Иди жида вине щно цм М)|1аа.^

#»нм мвя ара)*? Од имм до гробе.

Сл. 2. Наслоена страна новосадске Дашше од 10. априла 1865. године: вест о смрти

Корнели)а СтанковиНа
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..К0РНЫШ8 СТАНКОВИТ!
Шежшк }<■ т.. П'»;н. 11и|.'.- к|г . ни |:|»'Ш1И Щшип т.. Ниш). <М ни , и.и-

Г *), ГрОЗ I. ,|( |,.Ш Ш||.- Н|« *:..• II)».- Г.Ш ИО.-.К- МП |;||.||1> ||.. И..Ы1Я.1Н.1

' пролазил и«1<-. М|м'Д гпати I... (. (,|, п го к.ч ( г* см уе»д* да и.шсштг

|.:ч:йи гг»|с тп <по в«вс п н..щ- ы|>.и|.. ь|«и. и ц..1..и, „.,.шн к»», м» т>. над*

■е. 11.НЧ Т|>г«*ч« \Г1.1И-1ГК, пут Т{И1'.:| ти ВЯ.1..1, 4

Сл. 3. Ксилографи;а и текст о Корнелщ'у СтанховиКу у Невену, г. X, бр. 18,

1889.
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Б1ЩКАУКА РКАЫК0У1С (2акгеЬ)

КОКЫЕЬЦЕ 8ТАККОУ1С V НКУАТ8К(УГ ЬЕКЗНСОСКАРЩ

19. 8ТОЦЕСА

Буа зи 2паба)па Ьгуагзка аиюга и 19. яю1)е6и иУгзШа Пбповг Ког-

пе1ца 81апкоу1са (1831—1865) и зуо) 1ек51ко§гаГ81и гай: рт )е 1уап Ки-

ки1)еуи$-8акст8к1 (1816—1889), кпрйеушк, роНййаг 1 роШизгог, а ёгщр

Ргагц'о КиЬас (1834—1911), етоппгако1о(> 1 Ызгопо^гаГ. ОЬо^ка 8гапко-

У1беУ1 зиугетета га п^е^оуа кгагко^ йуош.

Кики1)еу16 )'е оЬ)ау10 рег зуегака зуод 81оюпгка ипуегткаЬ ]'и^о$1а-

ьеткгк (од. з!оуа А Ло 3 1858. с!о 1860) 1 и п)ети па зггат 426. дао оуей

гекзг о КогпеИ)и Згапкоуки. КиЬас пце с!оуг$ю, ра ш оЪ)эую, зуо) Вю-

рга/$кг г тигякоцга/зкг 1еЫкоп и §га<И ко)с^ )е зайиуапо ёозга роёагака

1 о оуо) гпабащо) Нйпози згрзке тиг&ке ки1шге 19. зго^еба.1

Кики1)еу^еу 81очт1к ш)е 1зк1)иб1уо пишЯа, а КиЬабеу )'е пеоЬ)ау1)еп

1 )е<11П1са о Зшпкхтси т]е паргзапа. Ба И ]с ло§а оргаускп паз1оу 1 рахгца

ко,1от йе1ипо гагтотй заси-га) зротепшо$> гекзга, осЬюзпо %га6и о Ког-

пеИщ Згапкоуки? Р1гап)е )е го гегопбке роге. Ьлспози ко^е зто оуфе

зротепиИ — Згапкоук, Кики1)еУ1С, КиЬаС — гауге&ц'и рагп^и и зуакот

котекзш, а паз1оу оргау<1ауа]и роу1)езпо-ки1шхпе окотози и корта

зи Кики1)'еу1б 1 КиЬаб гпапзпгепо гасЦН.

8шпкоУ1б )е ]'е<1ап оо" гцегкт пишйага зиугететка ко)е )е Кики-

1)еу1С иугзио и 81(лт1к.2 Текзг )е ргШ&то орзегап: зайгй гпскзе* 1 йуэ

гегка, §го )"е тподо и оёпози па ргоз)'ек 18ГОУгзт1г )есИтса. Рогпа^й гаг-

1о§е пазгапка 81<ютка — а от зи и ро!геЫ аПгтасце ]*и2П051ауепзкш

илцеоика 1 ипцетози 1 и окушта &ге зкуепзке ра 1 еугорзке {аупозй

1 Сга(1а ее па1а71 и АгЫуи 1А211, и КиЬаСеуо) 0$1аузигп ХУИ-2.

и рор1$и 8\'0)1Ь пишбко-НгегагшЬ гас!о\'а КиЬаб га оуи ртайи ироггсЫ)а\'а 1

пя21У : ,,Вгорга/5кг » тигхкорга^Ы (ЫЬНарчфкГ) 51(ятгк", Мсу гай, 2а$;геЪ, 1904, 81г. 38.

2 О Нёпозита тшмске кикиге ко)е )С Кики1)СУ1с ттзИо и 81<ят1к ирог,, 1>.

Ргапко\'1с, О тигш и 81спт1ки ищИпхкаН ]и^о$1аьетк\Н 1ьапа КикиЦеиИа-Заксгтакоц.

Игик! Но. ЬИаоти Кий ]А2Х}, 2а8геЬ, 1983.
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— П1)е пеоЫбпо (1а )е Кики1)еу& з уеШит иИегезот 15*гаг1Уао 1 Ы1]"еЙ10

(1озшрпе родаике 1 о пишбапта огрзкод пагоёа.3

Зазуцп )е рпгойпо р!ШП)'е: &а. И )'е Кики1)вУ1б Ибпо ирогпао Зшг-

кстса? Мэ§И зи $е зизгезй па пекот ой ЪеЙап з1ауепзкШ зазгапака, то@Н

зи изрэзшут ршпЩ копгак! и гагдоуоги па 1ети пагойпе илцетози'

1 гаёабе ипцеспУса, ко^а )е оЪоДси гатта1а. Мо§Н зи, 1ако<1ег, когезроп-

аЧгай. №)°е<1па ос! оуНг ргегрозгауЫ пце га заёа рогугйепа.4 81|р1гпо )е,

тейийт, Лз. \е Кики1)еУ1С Ыо тГогпигап о Зшпкстбеуи гас1и 1 Ьогауки

и Веби ргеко уцезп ко)е зи Ыагойпе гююте роугетепо оЬ)ауШуа1е 1 ршет

когезропёесце з пейт Нбпозита. (Тако, па ргшцег, и ко1оуо2и 1859.

оЬ)ау1)еп )е Зсапкстбеу „Р021У па пагойЪе р^езте", а и рго1)е6е 1860.

Ыатойпе поугпе и 92. Ъгощ оЬ]'ауИе зи уцезг. с1а )е и Веби, 16. ггаугца „па

копз1 з1гас1а)и6Ш зшюупЦгап пёгуагзкдп" рпгеаЧо „)аут Копсеи, и ко)ет

зе )е р1еуа1о угёе з1ау|апзкт р1езатап. О. Зшпкоу^б р1еуао )е зегЬзки р1езти

'§ю зе Ьоге ппзН то)е'."6 Као )есИп1 12уог га рос!а1ке о Згапкстби Ки-

ки1)еУ1б ^е, па кгащ ^еёиисе, паргзао: „Роз1атса ЗгеГапа Рау1оу16а". Та

зе „роз1ашса", гаргауо р1зто, пе па1аг1 и Кики1)еу16гУО] озшузйш и га-

§геЬабкип агЫуипа.6 Забиуапо )е, те&тт, )ес1по гапце Рау1оУ1беУо р1зто

Кики1)еу12и а ко)щ зе гагаЫге с1уо)е: (1а )е розг.о)ао котакг Кики1)еу16-

ЗгапкоУ1с 1 ёа )е Рау1оу1б Кики1]'еУ1би оЬе&о 5гапкоу1сеуи Ыо^гаГци.

\5 р1зти Кики1)еУ1&1 огроз1апот а Веба 1858. Згеуап Рау1оу1б )е, иг пе-

коПко ЫгирЬ уцезгл, пар1зао: „Запкстб уат 1еро гапуа1щ)е па кхцш.

I п)е&оу 1 Теодопмбеу Яуот. роз1аби уат йоспце, )ег уат 1 опако 1а з1оуа

|о§ пе ггеЪащ."7 1рак )е, (1ак1е, Кики1)еУ1б котакйгао аа Згапкстбет,

гако, ргета оуот родагки, розгейпо.8 Згеуап Рау1оУ1С )е гаит кугзю

оЪебап^е 1 роз1ао Згапкстбеуи ЫодгаГци па упрете: па п^е^стт )е т-

Гогтасцата (и§1аУпот) зазгау^еп гекзг ко)1 )е Кики1)'еу16 оЬ)аУ10 и 81оу-

тики ипу'ешкак )и%ойаъетЫк 1860. до 1те.

Текз1 1та (1уэ Ш|е1а: и ргуот )е Ыо§гаП)а КотеН)а Зшпкоу^ба,

а и ёгивот ргИсаг п^е^оуа гас!а. Т1 зи ройас! Птшгап! $ §о<Ипот 1860.

8 II ргеёвоуоги 81<птИш, 2аегеЬ, 1858, Кики1)е\чс )е пар1$ао: „(. . .) Ба1таа)а,

оуа) (1га8ос1еп1 катеп Ьг\'а1зко§а 1 и оЬбе )ивоз1аУеп5коеа (1и5еупоеа ?л\о1а, ройа1а Ш1

)е па)\и5е ртасНуа га тиг!гк1 то) розао. (. . .) Ыи 1 ози1е рокга)1пе )иеоз1а\еп$ке П1е$и

зазугт зтзтаЗпе па ит)е1ШС1Ь рго5азю§а 1 $асЫп)ева \чека. 8аёа$п)а НпаТзка, 5гЫ|а,

51а\-оп1)а, 1з(га, Возпа, Кгап)зка, Коги§ка, с1о1п)а §(а{егзка, Сог!са 1 пата )о! (ако та1о

рогпага Ви^агзка, торт зе ропоз111 п«пов1т1 о<1 зуо)1еЬ шп)е1ткаЬ гагпе \гз11."

4 V с>51а\§ит Ьапа Кики1)еу1са $аксшзков ко)'а зе па1а21 и 2акгеЬа2к1т агЫ

уипа пета рос1а(ка о юте.

* Ыагсхте Ыоу»пе, в°(1. XXVI, Ьг. 92, 20. !гауп)а 1860, и гиЪпс1: Аиз1г1)зка

сагеуша.

• Рау1оу1б 81еуап, о*г., кп)1геуп1к, риЪНазг (Ыо\й Зай, 1829—1908). Ргауш Га-

ки1ге( 1 йокюгаг 2ауг§10 и Веби. Кабю и Веси ой 1851. с!о 1861. Угёе зе Ьау1о кп)12еуп1т

перт а<1уока(зкйп роз1от. V „Ыа1ет с1оЬи" ргаио ]е вуак! уа1п1)1 до^айа) 12 ро11пЛо§

1 ки11игпо§ ЛуоГа )ийшЬ 31а\епа; ирог., 8г. $1апо)еу1С, ИагосЬа епсгЫораИ^а $тр:ко-

Нгиаико-$1сп)епаИка, III кпНрт, В1Ы1о8га^зк1 гауой V. Т>. 2ацгеЬ, 1928, з1г. 374.

7 АгЫу 1А211, Кики1)еу1беуа оз1ауз11па, XV, 23 /А I 94. Р1зто )е (1а11гапо „18.

та)а (?) 1858".

Рге(роз(ау1)ат йа ]с йгиеа Нспо$1 о кодо) Ра\1оу1с р1$е КиЬаси 8(еуап Тсч1отоу1с

(1832—1926), згрзк1 зИкаг 1 р)еуа(, 3(апкоу1сеу рг1)а1е1) 1 раппег па шпината ро ЗгЫ)1.

8 1г Рау1о\асе\'а р1зта Кики1)еу1си пе гагаЫге зе, па га!оз(, ко)и ;е кпреи Ки-

ки1)еу16 роз1ао 3(апкоу1си.
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(каск )е Сатрап V зуегак 81(П)тка) 1 засМе и 1екз1ко2гаП}1 пеиоЫба]'епи

1пГогтас1)и о Ъийибет пат)'егауапот гас!и ипфоика.9

Зсапкогпс КогпеИо, вЫаАаиЦ пагоАтк руеватак г $1аюепзко-сгкюепе

тиггке. КосНо ве и ВиАгти Апе 21. Ко1оьога %оА1пе 1831. Оюс ти }е Ыо

вюгеНпа оЪапе ЪиаЧтвке, се ]е гтао Аг'аАезес I Аоо]е А]егсе, оА коуе ивюАе

па №ош вато КогпеИо, ва ]о$ уеАпгт Ъгиют. ]иг и тот сЦеппзсюи рска-

гг-оас ]е тпо%о паЫоповп к тиггсг, а к Юте /в тпо/>о АорппгеЬ п]е%сгоа ро-

Ьогпа тай, ко]а (>а ]'е ]о$ и ксЦеюсг сгкъетт р]е$тата ивраЫрьа1а. КаА

]'е ггциЫо яао%а осса, иге %а рое! яху'и гакгги лЬвкг ю1ав1еИп Рсеоао К/Агскг,

ко] пагесН, Аа $е ще%оппт 1го1кот роАиЬ'аъа и РеЫ, §А]е /е АоЬггт ивруекьт

г паргеАкот ргоЪато Ме %од,%пе, гапет роюеАе %а и Вес I ргерогиИ %а

(ото в1атт чце&Юсгта тиггке. (УоА)е ти Ыаки и&пеЩ: и хЫаАащи 8еЫег,

ц1а50ъш гуекак и пиша, а па Ыи-Ыги роАибаьао &а ]'е в1аюпо рсгпай УИтегв.

Ыав" пагоА хта Ыа§сАапй Зшпксьгси, ко /е оЪтайо рогог тиггкаЫо^а

втеш па па1е тНогюидпе паг^Апе пар^еюе, со" корк )е гпк пЦк па шейо ггАас,

роА гтепот вгЬвкгк пагоАпхк пир^еюак. Ыи ]'ов" Vесе гавЫ^е {та га в1аьепвко-

сгкюепи тиггки, око ко]'е Ъаьг ве Vес ьИе цоПпак, росакпис па ю па]чл1е ро

вгЪИъ. т ратагкг ]овгри Ка^а&си, коу §а ва втюрт рогпайт гоАоЦиЪ^ет юе-

Икойивпо роАиргга. Опт ратагке, ройсао г роАирхгао /е т1аАо%а ит]е1пхка

1акоАег гшЫ агкхтапАгхс Мхка1] Каеювкх, рсгпай ЦиЫгеЦ вгое^а, ко ]'е в1а-

Vепвко | пагоАпо. ОоА. 1851. р]еоаИ ви ргеА -цИегебепгт ратагкот, и /рбко]

кареИ и Веди, сгкьепо р^еще, ко )е 8шпкст6 ро вшт паИпи лавюЫо, ксу'е

рат^агкг па юНко огтИ, Аа ]е гвю р}еп)е и Каг1огсгк и юо]0] рат]агк]1 иьео.

V Веёи виА]е1оюао ]е 8тпкотс ргг втк вкого в^епвкгк ЪеуеАак, г Аао Ы3е

АоЪпк копсепак и Веси I и УсугюИт, теАи кфта Vа^^а паротепий ровЦеАт,

ко %а ]е Аао и Веси те %оАхпе (1860.) па Ащп Аап игкгва, па копв1 всга-

Аауисгк Нгсатк.

ОА Ыуецоъов УеИёапвма сага Ргаще ]свгра, коти ]е ргеАао въспе па-

усАпе р]евте, па&гаАеп /е г1а1пот компот, а оА члвоЫк Исак в1аюепвкгк,

као оА кпега ИапНа г овсаИк, па&гаАеп ]'е вкоАпо га юо)а А]е1а. ЗаАа па-

т}егая)а опбг и Кизци, Аа ве ирогпа в штокгрт сгкязетт р}'еп]'ет I пагоАпт

пар)'етта.

1гюог. Ров1атса 31е/апа РаV^ОV^са.

Ако зе Кики1)'еУ1сеу 1екзг о 51апкоугёи шрогесИ за згос!п1т 1 йо

за<1а па]гете1)111)1т рг1кагот Згапе Вип<5-К1а)п и Миггёко] епсгЫореАщ,

2ат]ег1)1уе «и гагНке.10 Оуф'е П1]'е т]'езго га котрагапупи апаЦги оуШ

угетепз1а гако ис1а1)ешЬ 1 гпапзгуепо гагН51Го ГипсИгашЬ 1ек81ко§гаГз1а11

1екзгоуа о КотеН|и 8гапкоу1си. В11а Ь1 2ап1т1)1Уа шрогес1Ьа 1 Кики1)'е-

У1б — У1асШп1Г К. Оопку^ (1869—1938), 0#1еА Ыс^га/вкое гедЫка вгрвкгк

тигИага,11 по зуакако )е о<1та11 иоЙ)1Уо да Кики1]'еу16еу гекзг, изргкоз

пейт пею&юзита 1 пе^аспо^ата, за<1гй Ыше ро<1а1ке Згапкоу^беуе Ыо-

• I. Кики1)еу1<5 5акс1пз1и, 5/ост'А, 2авгеЬ, 1860, 51г. 426.

10 Чрог., МигИка епсхЫорейуа, ]що%1аоеткхи1и\корга^Ы каооА, кп)1$а 3, 2аЕгсЬ,

1977, $1г. 443-444.

11 Об)авл>еи рад под насловом Прилози биографском речнику срйских музичара,

Музиколошки институт САНУ, посебно издан>е каига 1, Београд, 1950.
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ёгаГце йо 1860. в°<1ше 1 ге1еуапгпи ослепи гцедоуа итподот рюгигзкое

гпа5еп)а га гагуо) згрзке пишбке ки1шге 19. зго1)ейа.

Кики1]е\ас и зуогп гекзги зротице тпо§о Нспози ко)е зи па гагпе

пабте 1 и гэгпо угцете ротада1е Згапкоуй&уо 5ко1оуап]'е 1 зггибпо орге-

фе^еш'е. Тако уе1ероз)ес1тка Кд<И6ко§, раггцагпа Ка^а&ба, ргош Ка^еу-

зко|; ге 8гапкоУ1&уа пазгаугика копггарипкга 1 пагтопце Зипопа Зеспгега

(Кики1)еУ1<5 ргёе 8еЫега). Зротице гаит 1 Згапкоуи&уа ибце1)а Ыауиа,

гас1а 2патешю§ рцагизги Н. К. ШПтегза (Кики1|еу16 ргёе УИтег$); ро-

дагак гагитфу ако )"е гойап, а код пе па1а/лто, коНко гпат, и озгаИЬ

Згапкоу^беут аота&п Ыо§га&. \] Кики1)СУ1ссуи гекзги ипа 1 пекоИко

пегойпози. Ыа ршщег, оагит гойеш'а 1 (фе1о1шйпо) ро<1аа о §ко1оуа1ци.

ЫазЫе зи У)'его]ашо гЬод песк>Уо1)по ргоу^егешЬ игГогтасца ко)тга )е

газрок^ао. 2Ьо§ года, тойаа, 1 пергесшюзг и оЬ)'а§п)еп)и 5гапкоу1сеуе

и1о§е и аГшпасщ КЫоуайкод сгкуепод ро)ап)а. Кгиршд )е пеаозгагак

и готе §го Кики1)'еу16, изргкоз геЩ аа аПгпига 8гапкоУ1& 1 као „зк1а-

с1а1е1)а", аопек1е оауо^епо од п)'е§оут газ1ида га обиуап|е пагосше 1 сгкуепе

пишке, ш)е )азпо 1ибю гцедоу закир1]'аСко-те1о§гаГз1а ос! оЬгасНуабко-

котрогкогзкод гида.. Згапкоугё, пагаупо, ш)е Ыо „зк1ааа1:е1) пагосггип

р)'езатап", како го Кики1)еУ1б р1§е.

Иргкоз готе озга]е уагпа бицегиса с!а )е КикиЦеу^б ^зргаупо зпуэпо

уагпозг Згапкоугёеуе тиг&ке фе1агпозг1 га згрзки гтшски ки1гиги 1 ^игпо-

зкуепзке гтшбке ки1гиге 1 п)едоу ргойог и „рогог пишка1по§а 5У1ега",

ге да гЪод года, )о§ га щ'едоуа йуога, иугзгю и р г V 1 1екз1коп )игпоз1а-

уепзкт ипцегпЛса, као гпайащод 1 газшгпод ргеазгаушка.13

Ые гпато дап кааа )'е Кипаб гиойо рт роаагак о згрзко) пиша

1 згрз1ат пишбапта и зуегпдб з пагр1зот 8гр$кг ^1агЬепш га Ыорга/$!а

кЫкоп, з итегттт рариот па ко)ет ргёе: „к Ызгогщ згрзке д1агЬе".13

31еито )е да. п)'едоу 1пгегез га згрзки тгшбки ки1гиги зейе и §оате п)е-

§оуе т1ас1озг1, аа зе озгуаш)е 1 и гоки п)е§0У1Ь ауапаезгоаоаи§п)1Ь 1)етШ

1згга21Уабко-те1о§гаГ81иЬ „озуа)'ап)а" )игпоз1ауеп81ап гета1)а (оа око 1857.

с1о 1869) 1 да )е гга|ао ёо п]'е§оуе зтгг1.14 1рак, йУ1)е згогте 5егс1езег 1 ауа

ргПо§а га Ыо§гай)е Нйпозг: згрзкод тиг1йкод ЙУога о ко)1та ^е закир1)ао

ро<1агке т]е зг^^ао оЬгаси'й.15

»* В1ЬНо8гаГ1)а о К. 8гапкоу1би с!о 1969. 8°<11пе ргета 3. Вип6-К1а]п, МЕ, 3,

2а8геЬ, 1977, 81г. 444.

18 АгЫу ]А2,И, КиЬабеуа 081ау5гта XVII—2, ргЛогх 1—262.

14 СЫт зротепигов и КиЬабеуи )е Луога Ь11о 1 йгиеШ коп1ака(а $а вгрвкот

тиг1бкот згесНпот. ТЛрог. 3(апа Виг1Й-К1а)П, Ргащо КиИад I щебета $агайп}а га ти-

гИапта и 8гЫ}%, Ал1 Мгшсев, 9/1—2, 2а8геЬ, 1978, 151—160.

16 О пат)еп (1а $акир1)епи егайи оЬгасН 1 као ргИод га рсш)е$1 вгрзке тиг1ке

КиЬаб )е р1вао и р1»ти игес!ш81уи „Ои<1а1а", 15. 8У1Ъп)а 1887: „(. . .) ЗугЛу га) 21УОюр)8

(V. ивиикоз, ргхт. Т>. Р.) глйт Ы засЗа оре{ па то)0) 'ти21ко1ов»)1' 1 па 'вгЬзко; роу)е811

81азЪе". АгЫу Нгуагзке, Кипаееуа 08гау§гта, 52/1Х, Ьг. 67.
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Шишг дгаае о згрзкип питбапта па1аг1 зе оуес1 зуегап) 8 КиЬа-

беуйп пагргзот „Когпе1 8(апкогпё". 8уе2ап) заёгй таезег. 1 1п ргПода,

з огпакот АгЫчм ]А21], Згр. 01. 129 ао 161.16

РгИо21 зи гагпоугзш, аН ргоЪгат 1 8У1 зи уайш га Ыо^гаГзко-ЫЫю-

егахзки оЬгааи Когпе1ца Зтпкоу1ба. Моди зе (дгиЬо) ^гаркай па роаатке

ко)1 зе аби Зшпкоухбеуе Ыо^гаГце гайт роаатке о Зшпкоу&еуи закир-

1]ап)и 1 оЬгасИ згрзкт пагоатЬ зу)ег.оупт р^езата, згрзкод сгкуепо§ ро-

)ап]а, ге роаагке о 8гапкоУ1сеУО) оз1а1о) котрогпогзко) фектозп.

Зротепиг. бето зато па]'уа&и)е.

Ыа)гап1)1 )е роаагак а 1859, досЬпе, §г.о пе тога гпабт <1а )е КиЬаб

1ек 1ааа, а Зшпкоу^еуа поутзкод „Р021УА па пагоапе р1езте", загпао

га П)едоу те1о8га18ко-котрогпогз1а гай, аН тоге хпаст КиЬабеуи зато-

зга1поз1 и рг1кир1)ап)'и роаагака о п)ети 1, оуфе гарагепи, пеоУ1зпозт.

ой Кики1)'еУ1сеуа Зкятгка, код ти )е и зазиго^апщ 1екз1копа Ыо игог,

а безю рт 1 )еаии тюг.17

Ст)етса да. зе КиЬаб ш]е аор181Уао за 8шпкоу1бет зуакако )е га-

ттЩуа. V КиЬабеуцп ргцершта у1азиЧе когезропаепсце пета р1зта

ирисепа КогпеИщ 31апкоу1би, пт и КиЬабеУО) озгаузши забитапа 31ап-

коУ1беуа р1зта Кипаби.18 Каа Ызто гагтзНН рпЫйпи кгопо1озки кп-

га1)ки оуо§ угетепа и ко^ет зи 1а ауа пиааа боУ)ека (КиЬаб )е гоаеп 1834!)

зйсакч зуо)е пншбко оЬгагоуаще и пекип еугорзкип вгааоугта, гарагШ

Ызто с1а зе па (от риги, па)у|егоуаШ1)'е, тзи згеН. Ооате 1849. 8шпкоУ1б

)е и Рези, Кипаб )оз и Боп^ет М1Ьо1)си; 1852. Кипаб оа1аг1 и Ре8ш,

по 8гапкоу1с )е гааа — о<1 1850 — и Веби; с!ок 31апкоу1б и §осИпата оа

1855. ао 1860. гасп 1 йу1 па ге1асщ 8гетз1а Каг1оуа — Веб, аН 1 па коп-

сеггпип Шгпе)ата ро Уо^уоаии 1 ЗгЫп, Кипаб ]'е 1856/57. па згиаци и

Ьа)ра§и, г.е кгагко и Уа)таги 1 Веби. Йозааазп)! КиЬабеУ1 ЫодгаП каги

аа )е и Веби ЬогаУ10 гек пеко уп)'ете 1 пета роаа(ака с!а Ы зе гааа Ь1П

зизгеН. Ооате 1858. КиЬаб зе угаба и Оз1]ек; 1860/61. 8тапкоУ1б ропоупо

ЬогаУ1 и Веби. Сосипе 1863. пазшп^е зе и Вео§гааи, по аа И §а ]'е шаа

КиЬаб га УП)ете зуо|1п ригоуап]'а ао 1865. ирогпао?

Ако Кипаб 1 т)е ирогпао 8гапкоУ1са, геНо ]с §го У18е аогпаг! 1 р1за11

0 п]'ети. Оз1т зротепиге §га<1е га Ыо§гагз1а 1екз1коп о готе зУ)'еаобе

1 си)е1оУ1 Кипабеуе когезропаепс1)е з пе1ат Нбпозита и ЗгЫр; о1о Ки-

Ьабеуе когезропаепа)е за §1егт8еют 12 1867. 1 1869. §оате, р1зто 21-

уо)ти 8гапкоУ1би \г 1908. доо^пе ге игеап1згуи „Оиаак" хг. 1886, иг пека

ага§а.1в О юте шкойег зу)'еаоб1 1 кгагак ЫЬИо^гатзкг роргз ко)е§ )е КиЬаб

16 ЗдааСиге па ргИогипа зи агЬтке, (е вгайа питегас1)от (уе(тот) пце кго-

по1о§к1 п1 иге 8а<1г2а)по роуегапа.

17 11рог., КиЬа&УО рхыпо I. Кики1)еу1би, 26. XI 1868; А. Н., Кипа&уа оз1ау-

81та, 52/И, Ьг. 167.

18 Котак! КиЬа6-5(апкоУ1С пе 8рот1п)е п1 $. Випс-КЛащ и па\еёепот гайи

о КипаСи, Ап1 Ми81сез, 9, 1—2, 1978, 151—160.

19 КиЬаС-§1е2т8еги, А. Н. КиЬаСеуа 081ау51та 52/П, Ьг. 104 1 Ьг. 111, %. 1867:

Кипаб тоП §1ег1пвсга На ти и Всодгаёи кщ)1 1Г1 кпИ^е 8(апкоу1беуШ сгкуепШ р)е$ата,

>ег Ш и Оз1]'еки пе тоге паЪауш. V р1зти §1с?лпеега 12. IV 1869. КиЬаб 1гпо$1 орИгап

кпибкй зис! о 8гапко\1си закир1)аби 1 оЬгасНуаби вгрзкт паго<1п1Ь $У)е(оуп1Ь 1 сгкУстЬ

те1о<И]а; А. Н., 1»1о 52/И, Ьг. 184. О 181от, аН гпа1по кгасс, р1зао )'е КиЬаб 1 21УО)'ти

51апкоу1би, 27. I 1908; А. Н., 1«о 52/ХШ, Ьг. 130. II р1мпи игеаш^уи „Сиаа^" 1886.
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ск>р1зао па иписапци зигапи ото1а „5Уегп)а Згапкоук?', као ирогогеп^е

па пеке шгоге 1 1иегатги та оЬгас1и Зшпкоука. „Уки: 8гЫ]а, оргх гетЦе,

пахота » йггоюе, Вео§гас1, 1887, ос1 ргог". V. Капба, зи\ 305—309; 8сап-

котб {гйаще 'Сгкоепо ро^ащё Ыазе §оге Нзт., 1863, Ьг. 12 (87); Копсеп

%1а$Ьепо(> 2<юос1а. Зсапкотс: ЕVо Летгса, V Ьи}, Ыа§е {тоге Кзг., 1865, Ьг.

2 (15); Згапкочлс итго, Ыазе &оге Нзт, 1865, Ьг. 2 (15); Зшпкогяс итго,

Ыазе еоге Нзт, 1865, Ьг. 12 (98)."2°

V зрогпепиЮ) зе §гасИ па1а21 1 кпрйса Рейога ВетеИба, КогпеЩе

Зюпкотс, зерагат а ЗгЪзков 1еюрг$а га %од.. 1865, Ыоу1 5а<1, 1866. Сип

зе с1а )е га) ап^айгапо рг^атеНзН ггр1з ТгеЬао Ыи Кипаби 12Уог ро<1атака

о ЗтапкоУ1беуи феищ'згуи, 5ко1оуап]и 1 ргоГезюпакю] (Некиюзй. КиЬаб

)е, пагаупо, 1тао 1 ТекзТ 1г Кики1]'еУ1беуа 31сготка, аИ Ы гесептш]1 1 орЛг-

пщ ВетеИ(5еу1 рос!аа 1таН, па)У)'его)'атце, ргесиюзт и зазгау1)ап]"и Згап-

коу^еуе Ыо{>га11)е. Ба )'е КиЬаб уеота раЯДуо бпао ВетеПбеу гаа, ро-

тугсици о1оукот огпабепа пцезга отЬ <И]е1оуа текзта ко)а зи КиЬаби Ы1а

розеЬпо 2ашт1)1Уа Ы1о као потоп Ш Тета 2а газргауи.21 II дгасН га Зтап-

коУ1беуи Ыо$гга1ци па1аге зе 1 рп)ер181 па розеЬпот рартби 12 Кики-

1)еу16еуа ЗЬопгка I зротепте ВетеНбеуе кп)Шсе.22 Котепйга]ий 1>е-

теНбеу рск!атак (1а зе и Рези га КогпеН^а Ьппи1а зеатга — гапцепщщсл

гапо ргетти1и та]"ки — КиЬаб )е ёорхзао: „И пцесию) зе Ыо§1а1ф пе

каге, га кода )'е та п)'е§оуа зезтга Ы1а ис!ата; по )& гпас1ет йа ;е Ы1а дозрода

УеНбкоу^беуа п)е^оуа пебакииа, ко)а )е — како пи зе бои — розЬ'е пе-

коНко §ос1та итг1а."23 Та КиЬабеуа рппиеаЬа, ако 1 т]е пагобпо уайпа..

аокагще 1рак з какуот )е раггцот 1 огЫ1що§би рпзгирао 1екз1ко^га1зкот

гаска. КиЬаса )е гатта1а 1 8:апкоУ1сеуа гтшбка озтау&ша. Ш ройатак

М. О. МШбеука24 <1а )е Згрзка у1ас1а розН)е Зтапкоукжуе зтги огкирПа

„аозта резата" ёорхзао )е р1гап)е: „ос! ко^а?" Оа^оуог )е пазао и 51апки

о КогпеНщ Згапкоухси и 8гр$Ыт йштюатт потпата од. 3. зергетЬга

1881, рогргзапот 1ша)аНта 5. V. Р. Та) )е Иапак гакойег забиуап и %га<И

КиЬаб рге(11а2е йа чИе тГопп1га)и 511аосе о )и2поз1оуешкип 1 з1ауешкип ти212агш>а

пево о зГгатт. V гот Ы з1иба)и пар1$ао ЫоегаП)и §1е2швега 1 51апкоука; А. Н., 18Ю,

52/УШ, Ьг. 542.

80 V вта<И га вгрвке ти21{аге, АгЫу 1А211, XVII—2, Ьг. 61, па1аг1 ее КиЬа&у

рг1]'ер18 (екясегрг?) 12 (1е1а V. Каг1са.

,х Тако )е па 81г. 23—24 Кипабеуа огпака о1оукот иг осПотак 12 81апкоу1се\'а

р18та БетеНси 12 1858: „Роз1апак па$Ш сгкуешЬ те1о<И)а йо1а21 ос! Сгка . . ."; га1ип

)"е па 81г. 26 огпака иг ге&ешси: ,Лег ро)ап)е и гиько^а пагойа П1кас3 П1)е кос) п)сеа (51ап-

коу^са) па уеПко) сеш Ы1о"; га11т па «1г. 30, ,,А Ьагтоп1)а, ко)и )е и паЗйп ревтата

1 и ро)ап)и зслгопо, 1тасж уЫюуесКе угсс1по511 ! Оп )е гпао, коНко \е %ой п)своуо сЗоЬа

1218к1уа1о!" 1 <1г. О оуо) ВетеПбеуо) Ьго5иг1 КиЬас )е 12гекао 8УО)е т1И)еп)е и р1$ти

игес!ш51уи „Сис1а1а", 1886: „(. . .) О §1апко\1си р1зао )е сЗакако \-ес ОетеНс; 1 1о (1о8(а

оЬ$1гпо аН гаНЬоге пе кп(1бпо; 8уако ит]е(шСко с!)'е1оуап)е рако (геЬа о" а Ьис1е вГго^о

кп(1бпо та 1 ровуета оЬ)екиупо 1 вггагпо ргоге5еТапо, )ег вето 1ако Ы(1 бе 1 с1]е1оуап)'е

1 ос1епа га 8ас1ап)1 1 казп1)1 пагаЛа) роибпа. 11т)е1п1с:к1 Зоуййгат 1 вНеро Ьеги\-)е1по

пуа118ап)°е пе копзи гагу11ки ит)е1по811, ра )е 1 „геахгпопхюп раирегюгг:" га пагод 1 га

<1оЬи и ко)0) )е гакау кг1г1к 21У1о", А. Н., Кипабеуа 08(ау$(та, 52/УШ, Ьг. 542. Ч юте

)е 1 1е21Ле КиЬабеуе (тортбе) сИзрше в БетеНбет.

21 АгЫу 1А217, XVII—2, 8гр. ц\., Ьег ровеЬпе З1епа(иге.

» 1мо.

24 Ротепхк гпаттихк ЦисИ и згрзкоц пагода попщ^а йоЬа, Вео^гаё, 1888.
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1 и гцети зе, иг аозга орЛгап ор1$ 8гапкоУ1сеуа йуога (ргета БешеНси

1 Вегтекоуи) Т.е оЬ]'ау1)епот рор18и 81апкоУ1сеу1п гаооуа, па1а21 1 ро-

дахак §й]е 8е па1аге 1 оа кода зи огкирЦет ЗгапкоУ1сеУ1 гикор181.25 Као

8УО)еугзш роааа о 8гапкоУ1сеуи йуош ггеЬаН 8и Ыи 1 рп)ер131 пекго1ода

ко)е )е Кипас закирю 1 (И]"е1от ргергзао и 1тргоушгапи Ы1)е2тси, а рп-

рааащ 18Ю) дгасИ.28 Кипас )е копгиШгао 1 зггапе 1ек51копе. Ргета рп-

)'ер18и (Ш екзсегрт?) код 8е па1аг1 и &&<&, )еаииси о Когпе1ци 8шпкоУ1си

)е пазао и орзегпот МиакаНзскез Копьегзапоткмкопи Н. Мепс1е1а. То

)е гапитиду роаагак, ргуо зю^а )'ег откпуа <1а )'е Згапкоую оЪгааеп и )еа-

пот п)'етаскот 1екз1копи 12теаи 1870. 1 1883, гайт гасИ иуИа и Ки-

Ьабеуе 12У0ге 1 паст 1екз1коега1зко§; гааа.27

V 8га<И ко]"а 8е оапо81 па Зшгкоухсеу гас! па закир1)ап)и 1 оЬгаси

згрзкт пагоатп р^езата, па ргуот )е т)'езш засиуап (уес зротепш)

8г.апкоУ1сеу Р021У па пагойпе ргезте, пар1зап и Веси „о РгеоЪгагепщ

1859", а оЬ]ау1)'еп оатаЬ 1 и 2а&геЪи, код ]'е КиЬаси ргийо 8еп)и роаа-

така: 1) и задггащ РогЬа зи паз1оу1 ггМезет пагоатп р)езата „га рхеуап^е

1 Ыаухг", ко)е зи — како )'е 8ат 81апкоУ1с ргозиаю — „ро те1оап гако

1 ро пагтопи тподо уегзтце" оа роь1|еап]'е 24 р)'езте ко)'е )е хгаао;28

2) 81апкоУ1с 1г]'ау1)'и)е „ыау^аще! 1П и Ьагтопци 081ао зат убегал зуоте

пасе1и, аа 1т засиуат ргауи рпгосш п)1поуи", 8го )'е Кипаби тога1о Ыгё

гаттЩуо, ]'ег зе 1 зат Ъаую 1зит роз1от, а о 8гапкоу1сеуо) )е Ьагто-

тгасш пагоатп те1оащ 1тао зуо)е пиЭДеп^е;29 3) 31апкоУ1сеуа )е т-

гепеца код 1гаауап)а оуш пагоатЬ пар)'еуа Ы1а: ото^шет 1 апцрт 81а-

уепзкгт пагосНта с1а зе п)1та з1иге 1е »п кгора 1хс1а)е па сшНа 1 Ьшта;

4) и 18хот )е Рогьчм па)аУ10 1 „8егЬзк1 паго<1т каап1 га к1аУ1г, з1огеп в

пагоагйЪ р1езатаЬ" иг паротепи, аа )'е ро1оута <1оЫгка пат1)еп]'епа

гагцегит §гап1багипа \г „роз1)ес1п)ед гага 1аН)аткор". Карокоп, гатт1]1У

}е иуоап! гекз1 геаака^е ЫагоаЫк потна и ко)"ет ее 1ор1о ргерогийи)и

81апкоУ1беуе р^езте „Ьиаис1 аа )'е коа паз 081е6апа роггеЬа аа зе паст

пазе^а (1озааап)е§ пагоапо^ р1е\'ап)а розпт и гакоух зк1аа гуикоуаЬ, ко1

кагакгег121га паз па какуот зе згерепи 1гоЬгагепози паЬошто 1 коПко )"е

ид1ас!еп укиз розгао зУО)8ГУот 1 па8е аи§е".

15 АгЫу 1А211, 181о, Ьег розеЬпе 81впа(иге. V 18Ю) ее %тяй1 XVII—2 па1а21 1

Из! рар1га (Ьег з^^пашге) па ко]ет )е КиЬас гаробео р18а(1 Ы1)е§ке о гас1и Би?апа Осг-

текоуа „Ро^кс! па (1апазп)'е 8(ап)е па§е тиг^ке 1 ЫЬНоегаП)а 8гр8к1Ь ппшШЬ <1е]а"

Ье(ор18 МаПсе 8гр$ке, 1874.

»« АгЫу ]А2,и, 1«Ю, 8уеЬ)1б Ьг. 136, 137, 138, 139, 140, 157, 158.

« АгЫу ]А2Х5, XVII—2 Згр. |1., Меп4е1, Негтапп (1834—1876). Ооа1пе 1870.

гаробео )е ЬЛтай орвегап МшИгаШсНез Ссптег$а11огк1ехгкоп, гейаксци кодее, пако^

п)е80Уе 8ШП1, ргеи/Лта А. Ке188тап. Воуг?еп )е 1883. (Ргета: Н. К1етапп, Мшгккхгкоп,

II, Вег1т, 1929, «1г. 1151). Ргета КипаСеуи рг1)ер!8и 12 Мепйе1еуа 1ек81копа 1 Мепс1е1

яротт)е р1)ашз(и ^ОСШтегеа, по пе51о Апцга^с пево Кики1)еУ1й, Г1)еб1та: „. . . №сЬ

АЬзоЫегипе (1ез Сутпа81ит8 \ук]те1е ег 81сп %вга. дег Миз1к ипс! вшЛеПе сИс Наг-

топ1е1епге ип<1 йеп Соп1гарипк1 гт1ег §ипоп 8есЫег 1п ^1еп, \^о ег вкп т11 Йет Р1а-

Ш8(еп ^Штем ЬеГгеип<1е1е . . .".

м АгЫу ]А2.У, Згр. 81. 130.

29 КасН 8е о гЫгс1 ва ро&тот р)в8тот „и8к11кп1то 8'1)иЬау1)и". и КиЬа&уо)

08(ауз(1П1 и А. Н., XVII, Ы, Ьг. 1 1 Ьг. 4, па1а/е 8е I 1 II кп)18а 51апкоУ1беу1Ь згрзкШ

пагодп)Ь »у)'еюуп1Ь р)'е8ата 1 Србске народне йесыс, Веб, 1859.
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15 гот зе сН)е1и §га<1е па1аг1 1 Кипабеу ргцергз ЗесЬгегоуе ргерогике

51апкоУ1беуип Згр$кгт пагойтт (уеяпата (оЬ;ау1)еп, ргета КиЬабеуи

гар1зи, и Ыеие Шепег МгЫк-Еашпе N0. 51, 22. XII 1859, згг. 206). Рге-

рогика ]с орягпа, и зуакот ро&1есш аПгтайупа: ЗесЬгег па21Уа Згапкоука

Ыепйгагит 1 таг1]1У1т, рогуашт („Ъеги&п 181") <1а огте гаЪогауи згрзке

пагоапе р^езте; 1зйбе да )е 8г.апкоУ1б р г V 1 код )е гоИко пишШ оЬга-

гоуап аа тоге пагосте те1осИ)е пе зато гар1заи уеб 1 пагтопшгаи (и

ЗесЬгегоУО) Гогти1ас1)1: »$опйет аисН сИе Нагтоте гт Сегзсе Лег$е1Ъеп

ги таскеп").30 Вег зипиф )е оуа) ргцерй гааао Кипаби тк1а 1 осшгео

угетепа, по оп ти )е обио Ыо роггеЬап 1 као {ргааа га (то^иби) газргауи

0 пабти Зшпкоухсеуе Ьагтоп1гасце згрзкИг пагоагип р^езата.

Кипабеу тгегез га Згапкоухсеу те1оегаГзко-оЪгасиуаб1а га<1 ёокаги^е

)оз ёуа Кипабеуа рп]ер1за забиуапа и зротепиЮ) §гат. Каш зе о Зг.апко-

у16еуи ргеа&оуоги 8гр$Ыт пагойтт р]е!тата розуебетт сгпо§огзкот

кпеги бапПи I, 1 рп)ер1зи 5шпкоу1сеуа *екз*а к пагос1тт р)езтата а

гЫгке ба робегпот р^езтот „Ро1ебе1а загеп иса", Веб, 1862. §осИпе.31

\5 оЬа 1екз1а 8г.апко\1б гаг1аге газю закир1)а 1 оогасице згрзке пагоапе

8У)'егоУпе р)езте. Ыа^уагпщ зи гаг1ог1: хе1)а аа Ьис1и забиуапе, )ег ю га-

угеаЧци; аа оуако оЪгааепе розгапи Т.гаща зУО)та С1)е1о§ згрзкое ,,ри-

бапзгуа" 1 оЬгапа ргес1 „гиаигзгуот"; <1а Ш) гас! „ргоЪиш Уо1)и к <1а1)0)

га<1п)1 и Хо\ угзй паргеака пагосто^ а робей зе )ес1пот тога".32 РоЬийе

зи (о рагпокке, забиуай 8У)ес1обап8ГУа роУ1)ес>по8 ки!шгпод коттшгега

1 Мепмега згрзкод пагоаа, рогкгер!)епе йиегезот 1 гпап]ет зтгёгцака.

Кипаси зи йте тога1е Ыи па<1азуе гагитЩуе.

Ако с1о зас1а 1 пце ргопааеп роаагак о когезропаепсф 8г.апкоу1б-

КиЬаб, .,абиуап )е, 1рак, у1с11)1у гга^ зпагпе Кипасеуе ге1)е <1а ро1егтг1га

8а 81апкоУ1сет. Тако, па рг1т)ег, и зуот рг1]ер1зи 8гапкоУ1с:еуа ргес1-

^оуога ЗгрьЫт пагоЛпгт р]е$тата розуебетт кпеги БапПи I, КиЬас,

пе тодау§1 зе зиг^ггай, <1ор1зи)е зуо^е рг1т)еёЬе иг ро^есипе Зшпкоусеуе

т18И 1 тс1п)е: „АН зи па§е р)'езте ао зааа рогпаге У1зе ро 1еро) тьИ",

пар1зао )е 8шпкоу1с „ко)а )е и г»)1та, пе^о И ро §1ази — ро те1ос1щ —

зго )е §1аупо зуако) р)езт1", а Кипаб <1ор1зи)е: „аЫ", Ш иг Згапкоукеуо

,^ко зе опе У)езЧаб1ат зауг§епзГУот 1 пе тоди )о§ розуе 1зрогесии за р)ез-

тата ргозуесеп1Ь пагоаа", Кипаб згау1)а 2У)егс11си 1 с!ор15и)е ,,а1а) )е го

Неро ! №гос1пе р)езте тзи п1кас1 зауг§епе, такаг ко|еда пагос1а !", 1 зНйпо.33

V зуот гас1и 2.айаса тек^га/а » тцейпоы рибЫИ рор]еоака, 2а^теЪ, 1892,

81г. 24/25, Кипаб ]е, иозЫот, 1 )аупо 12П10 зуо)е т1§1)еп)е о 8гапкоу16д

као заЫгаби: „Оа пе Ьис1е ко)екакУо§ па§ао*ап)а, зротепт би оуа^е ро1-

тепсе зуе опе заЫгабе, га ко)е йтИт да. тзи ккзюуе р]езата Ы1|ейН

розуе опако, како Ш )е рик р)еуао. То ей Уик ЗгеГапоУ1б (...), Коте!

30 АгЫу ]Ь2ЛЗ, XVII—2, 5гр. %\., 161. КиЬаС )е 1тао пева11УПО Ш151)еп)е о

ЗесЬ1егоуи Ш)еса)и па §1апкоу1са. О юте )е р1вао 21уо)1пи 81апкоУ1^и, 27. I 1908. А. Н.

КиЬабеуа стауЗипа, 52/ХШ, Ьг. 130.

31 АгЫу 1А21Т, XVII—2, Згр. %\„ 156, 143. Т)га%1 рге^еоуог оЬ)ауЛе зи ргета

КиЬаби 1 Ыагос1пе поуте Ьг. 56 оа 8. III 1862.

32 Ргедвоуог Србским народным нссмама ровуеёетт кпеги ОапИи I, АгЫу

ТА2Т_Г, 5гр. в!., 156.

33 1авпо )е с1а КиЬаС П1)е иуцек и ргауи, аП оус!)е Ш)е т)е8Ю гавргау! о юте.
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Згапкоу^б (...). Орепцет, Зю зат па робетки ю§а б1апка гекао, да ]а пе

Ыесит гебепиг заЫгаба као с!а ей рибке пазе р^езте гаю 18ргау1]аП аа Ш

{аЫШаци, уеб аа Ьиаи §ю 1)ер§е, и§1а<1еш)е 1 заугзепце."

Мо§1о Ы зе ропизНй аа )е Кипаб У1зе рагп)е розуеио ЗгапкоУ1си

као 8акир1)аби 1 оЪгасиуаби 8У]еЮУшЬ пагойтп те1осИ)а5 а да §а )е Згап-

коу1сеу те1о8гаГ81а га<1 1 пагтотгасца згрвкод сгкуепо§ ро]ап)а тап)е

гаштао. №)е тко. 5 1зют ]е ЬгШцуозси забиуао 5гапкоУ1беу Рож па

пагоа'пе р1е$те, оЬ)ау1)еп и ЫагоЛтт почлпата 1859, ргер18ао юк8Т. рогКа

па ргеф1аш га пагос1пе р^езте 1862, као зю )"е ргер1зао Рогю па ргегрШи

Ргаьо$1аюпо§ сгкиепов ро]'ап}'а 1862. 1 сцеН 8тпкоУ1сеу ргеё^оуог 13Ют

Й)е1и.34 И КиЬабеуо) зе §га<И га 1екз1коп пэ1аг1 1 аоЪго забиуап ргодгат

ВиЬоупод копсет КогпеИ;а 51апкоУ1са оаггапо^ и Веби 1861. §оате.35

Ьеипибап ро§1еа и КиЬабеу рор1з у1азй(ш гааоуа, оЬ)а\1)еп и п)е^оуи

(1)е1и Мо] гай (1904) 1 иуИ и 2§апбеу рор1з КиЬабеуе пиш'бко-Шегагпе

оз1ау§йпе и АгЫуи Нгуагзке рогугаищ КиЬабеу котлпшгап гай па рго-

Ыетаиа 81ауепзке сгкуепе пншке.38

V Ю) ее роуегапози тоге гагтоти 1 КиЬабеу рп)ер15 51апкоУ1сеуа

ро21Уа па ргеш1аШ га I кп]1§и Р^аVО%^аVпо% сгЫепо^ ро^аща и вгрзко^а

пагойа (га<И ее о „Ышг§1)1 8У. 1оуапа 21аюгоЮ|»", Вей, 1862), 1е КиЬабеу

рп]'ер1з Зтпкоу^беуа ргеадоуога хзЮ) кпргь37 СМ 31апкоУ1беу1 1екзюУ1

зи <1оЬго рогпай 1 8Ю§а оуфе песе Ьт ргерпбат. КДЬоуи \агпо81 1рак

гхеЪа 1зга<51. 1ако, па!те, Зтпкоухб т]е озШую розеЬпо с1)е1о ко)е Ы §а

озуцегШо као пишбко§ р^зса, и оуош ргес1§оуоги 1 рог1Уи па1аг1то п)е^оУО

8ПУа6ап)е гааабе те1о§га{"а, рокиза^е Штабеп)а и!о^е 1 гпабеп)"а згрзке

паго(1пе 8У]"егоупе 1 сгкуепе пишке 1 ага^о. (Оапоз1 зе го, пагаупо, 1 па

ргес!§оУог 1 ро21У зу^еюушт пагос!шт р)'е8тата.) Те )е „ро21Уе" 1 ргей-

доуоге Кипаб гагтаггао 1 12 ю% азрек1а, о Сети 8У)ес1обе орег итеште

ргшцедЬе, пас1ор1запе и рг1)ер1зи гекзга ргейдоуога Ьпиг^Цг уи. /юапа

21амиыо8. ОрзЧгпце 8и ос! оп1Ь и рп)ер1зи гекзга о пагост^т згрзкат

Р)езтата 1 та^хйдщхх гете1)1П)и оЬгайи ко)о) оу<1)е, гЬод озпоупе гете

гада, пета т)ез1а. \5 оуот )е з1иса)и ге§ко роуис! дгап1си и гайи КиЬэба

1екз1ко§гаГа 1 Кипаба етотиг1ко1ода.

И п)е§оуи )е Ьау1)еп)и 8гапкоу1бет 1ггаг1Ю пав1а§еп 1П1егез га 5*ап-

коу^беуе ро?шрке Ьагтоп1гас1]'е паюстШ р)езата, озоЫю сгкуепо§ ро-

)ап|а, о сети )е озгау^о пекоИко ёокага. Могаа ]е оус1]е копзпо ирогог1П

Ьаг па КиЬабеу орз1гап гекзг о юте, и згуап кг1Йки, зайггапи и р1зти

]. §1егтееги ос! 12. ггауп)а 1869. ге 21УО)ти 31;апкоу1би, 1908. 21УО)1пи

8гапкоУ1си КиЬаб )'е пар1зао: „О пт ^авоуегипа га8ргау1)ао зат орйгпо

1 рогапко и рп)е зротепию) то)о) зш(11)1 Ка]Аор1$ и 81аюепа. А Ш) 8ат

181акпио 1 го, како )е Коте1 Згапкошб тпо§е 1тегуа1е кг1УО Ы1)ег10, оё-

позпо 1зргаУ10 ро зау)еш ЗУо§а иб1ге1)а Зхтопа ЗесЬюга и Веби, коп т)е

1тао П1 ро)та о ЮтрегаШ11 и«егуа1а згрзке д1агЬепе 1)е^П'1се (...) изНес!

84 АгЫу ]КгХ1, Згр. 81., 130, 143, 142, 149—153.

86 АгЫу 1А2Т.Г, Згр. вЬ, 160. 8аСиуап1 Ро21у пета па$1оупи $(гапи, а ргор-ат,

оЬ)а\ 1)еп па 81ауепо8гр8кот 1 п)етабкот )ег1ки, доЬго )е оси\ап.

38 Иа 1и )е 1ети Кипаб пар1$ао I уед зротетЛо р1вто 21\о;1пи 5(апко\'1ёи 27.

I 1908; А. Н., КиЬабеуа о81аув1ша, 52/XIII Ьг. 130.

87 АгЫу ]Ь2Х1, 5гр. б!-3 142—144 1 149—153.
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ю§а, Ьи§1а )с 1ас1а I Когпе1оуа Ьагтопимсца па тойегпи пагтош)'и, ко)а

ш та1о пе ос^оуага згрзко) {»1а2Ъепо) иасИсць Тко пе у^епц'е и го, пека

рпзрос1оЫ опо, §го и сгкУ1 р)еуа ргауозкуги згрз1а зуезЧешк, 8 ошт, зЧо

р^еуащ па гЬоп§ш (па коги) Когпе1оУ1 р)еуай, ра се 1ако той гагаЬга11

оЫбгит зуо)1ш 81иЬот, с1а зе ]'ес1по 1 <1га§о р)'еуап)'е гагШаце како пеЬо

1 гет^а."38

Ыа кга)и оуод кга1ко§ рпкаяа па^уагпфЬ рп1о§а о КогпеНщ 81ап-

коУ1си, ко)1 зе па1аге и &гасН га Кипабеу „Ыо^гаШа 1 тш\ко%г&{з1а 1ек-

81коп", ргшцесщето с!а зе т)ес1ап розеЬпо пе ос1по81 па 81апкоУ1сеу р1-

)ашгат. Као <1а )е 1а з1гапа П)е§оуе акй\пози, и оуош 81ибащ 1, тогск,

и оуо) Га21 рпкир1)ап)*а %тлйс, га Кипаса ЬПа Ъег розеЪпа гпасоф.39

КикиЦеУ1с )е рпзтрю Нбпоаи 1 ё)'е1и КогпеЩа 81апкоУ1са 8 т1е-

гезот 1 гпап)ет ки1гигпо§ ЫзЮпСага. К.е1аиупо йоЬго оЪауцезЧеп пагпасло

)е 81апкоУ1се\ги ро)'ауи 1 гпабеп)'е п)е^оуа га<3а и згрзко) ти21ско) кикип

1 )игпоз1ауепз1ит гтшйат ки1тгата. Тек»1 кор )е оЬ)ЗУ10 и 81оютки

итесткак ^щойстетЫН, р г у а )е 1екз1ко[;га&ка оЬгаёа КогпеН)а 8гэп-

коУ1са.

Кипасеу рпзгир 81апко\аси )"е ргишр етопишко1оуа 1 гтшбкод

ЫяюподгаГа. Ы^е^оуо ]е пишско оЬгагоуап]е йогУоШо — Кики1)еУ1си

псёо.шрпо — ргоийауап)е 8гапкоУ1сеуа ориза 1 то^ибюзг кпибков ыауа

ргета 8гапкоУ1сеуи пасти гас1а, розеЬпо пагтогигасЩ згрзкш пагоапШ

8У)еЮУпт р^езата 1 сгкУепо^ ро)ап)а. Огаба ко]и )е Кипас закирю ро-

кагще <1а )е ще^оу шгегез та 81апкоУ1са Ыо 5т 1 ооигуаггид ой розгау-

1)епод 1екз1ко^гаГзко^ гаскгка: пйо |е пар1за(1 1 ор&гап гаё о п)*ети га

роУ1)ез1 згрчке &1агЬе.

Вег игога и у1азто) ягесИт Кики1)еУ1беу )е 81(птИг игщегткак ]що-

$1тепзЫк и зуо^о) угзи рюшгзк1 гас! тейи З^игтт 81а\ешта. Рг.эп 1 оЬ-

)а\1]еп и доётата ВаЬоуа арзокшгта 18ршио )е 1 гпагап гос1о1)иЬп1 га-

(1а1ак. Вег оЬг1га, тес1и:1т, па ге иу)егоуапоз11, Кики1)еу16еу )е 81отгк

ггео 1 гпаба)ап 1ек81ко^гаГзк1 гас! па рос1гиб]'и ит)етозг1. 8 огЫгот па

уеПк! Ьго) )и2поа1ауепзкШ тихлсага ко)1 «и и п)ети оЬгас!еп1, тогето

§а, иУ)ето, зтаггаг1 1 ргу1т па$1т ти21ск1т 1екз1копот.

КиЬаб )е )екз1ко§гаГзкот гади па роёгифи )игпоз1ауепл1иЬ тиг^клЬ

ки1шга 1 ит)е(позй рпзшрго 1га уеб рогпаго^ игога 1 за зииспот зргет-

позси. Ако зе (о, и ргУ1 тэЬ, ст1 о1акзауа)ис1т, 1 )ес!по 1 с!гидо па!аг1 ,>е

38 А. Н., КиЬаСеуа 081ау8йпа, 52/ХШ, Ьг. 130.

30 V рл&{ яи 8аб1уап1 КиЬабеу! рор131 Згапкоу1се\1Ь котрог1С1)а, о<1 ко]1Ь

)е тпове 1тао Ы1о Сатрапе Ш и ргцер^зи; АгЬ^у ]А2Х1, XVII—2, 5гр. {1., 131 1 133

(1, 2) (е 141. I] А. Н. КиЬаСеуа оз(ау$ипа, кии)а VIII, па1аг1 зе так икопбепа Ь]'1)е5п1са

(318пашга XXXII) па кодо) )с $(атрап паз1оу: 51а\-$ке резте. II га )е „кп)18и" КиЬаб

ргер1зао пеке р]езте Р. Ьк-асПса, V. Ьгзшзко^, И. 1епка 1 Лп1$1Ъ, ге доз!а Згапкоуй&уШ

„агап2тапа" (Кипасеуа огпака) вгрзкШ пагойшп р)езата. N8 ртип)ег: „Ро1е1е1а 5агсп

пса", „Ка1орего рею", „О) (1)еуо)ко с!и5о то]'а", „Зипсе 2агко пе 8ца$ )еёпако", ,,Кас1о

1<1е 8ёгЬт и УО)шке", „13)еуо)ка зоко1и", „Мотбе Ш1 рготСе", „А) з)е1а тота па реп-

<14еги", „Саг Vе2^га па д1уап ро21уа", „Ойе 81 Ы1а 1апо", „$1агас зеЙ1 па огаЬи", ,,Си;с5

И Каш", „5у1 $а)каН", ,Ла ро<1оЬ зпи2(1еп". (Зу1 $и па81оУ1 ргета Кипасш.)
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те<1и ошт гагЬгипа гЪо& кодп ?уо) 1екз1коп пце гаухИо. Кики1)еУ1с %&

ш)е то|>ао и зуети 2ж1оуо1)1и, зггибпозг ]е ггаЗПа ргоз1гег)е рос1гис)а

1 ргск1иЫ)еп)е 131гаЙУап)а. Т^те )е га<1 Ыо огегап, а угцете розга1о рге-

кгагко. Ако ее к готе рпЬго)е зу1 озгаН гас1аа па роёгифи егпопишкокеце

1 ЫзгоподгаГце ко}е ]е Кипас зат зеЫ 2а4ао, а уестот зат (Ъег зггибпе

1 тагегцаЫе ротос1) 1 1зрип)ауао, розга^е )азпо ха§го )*е 1ек..1коп озгао

пеаЪугзеп, а ]ес1ииса о 8гапкоУ1си пепар1запа. ^

Изргкоз нштт гагИката и тодибюзйта оЪгас1е пишсага, Кики-

ЦечНа. 1 Кипаба роуег1уа1а ]е 1зга ппзао 1 Меппбпо зпуабаЫе гас1агка ки1-

гитод гасЫка па ро!)и 1зггайуаЫа 1 апгтасце ^иЗпозкуепзкт ипцегшка

1 ит)ешози. 2Ьо§ го§а )с КошеШе Згапкоук пазао зуо^е гарагепо пцезто

и Кики1)еУ1сеуи ЗкттНш шгуетгкак ]и(>о$1агоеп5ЫН \ и дгасУ 2а Вюцга/$1я

1 таяг/ирга/хкг кЫксп Ргап)е Кипаса.

ГНйгаюка РгапкоЫс

КОКЫЕ1Л1Е 8ТАККОУ1С Ш ЫШЕТЕЕЫТН СВЫТЦКУ СКОАТ1АЫ

ЬЕХГСООКАРНУ

Зиттагу

Ттео 1трогшт птегеепгп сепшгу аигпогз шсЫаЫ КогпеЩе Згап-

коУ1С (1831—1865) Ы гпек акгюпапез: 1) 1уап Кики1)'еУ1С Закстзй

(1816—1889), а \тгег, роНиаап апс1 Ызгопап т Ыз „31оуп1к ит)еш1каЬ

^и&озкуепзкт" (1858—60) апй 2) Ргапр Кипас (1834—1911), ап егппо-

тш1со1о§181 апё Ызгопап, т Ыз иприЬНзКеё чгогк „ВюдгаГзк! 1 тиг1ко-

егаГзк! 1екз1коп".

Кики1)еУ1б арргоаспес1 гпе регзопаНгу апй т>гк оГ КогпеШе Згап-

коугё Ггот гпе ъгапароцгг оГ а си1шга! Ызгопап, Кипас аз ап егппогтш-

сок^рзг апё Ызгопап оГ тизк. Тпе 1а«ег'з тизк:а1 ггаткщ епаЪЫ Ыт

го згшгу Згапкоук'з сотрозтопз апс! аззезз сгтсаНу Згапкоук'з тегпоа1

оГ мгогкт§, рашси1аг1у Ыз пагтопЬагюпз оГ ЗегЫап зеоиаг Го1к зопдз

апс! спигсп спапг. Тпе тагепа! дуЫсЬ Кипаб со11елес1 зЬо\уз сЬаг Ыз 1п-

гегезг т 81апкоу16 >уаз т<1ег апс! тоге сотргеЬепз1Уе 1пап гЬе йетапйз

о!" Ыз 1ех1соегарЫса1 \уогк: Ье т*еш1е(1 го \уг1ге ап ехгепз1Уе згисгу оГ Ыт

аз рагг оГ а Ызгогу ог" ЗегЫап тизк.

11прага11е1еа1 т Ыз 1ттеаИаге агск, Кики1)еУ1с'з „81оуп1к ит)ег-

ЫкаЬ )идо51ауепзкт" \уаз а ргопеегт^ >уогк оГ кз ктй атопд гЬе Зоигп

31ауз. 1г 13 а тагиге апд З1§п1псапг \уогк оГ 1ех1со§гарЬу 1п гЬе зрЬеге оГ

атзгк асг1у1гу.

Рта11у 1г тизг Ье оЬзегуей гпаг т «ргге ог" гЬе тагкеШу ЛГГегепг

<1е§геез го >уЫсп гпеу \уеге е^и^рре<^ го тке оп ти^юапз, Кики1]еУ1С

апс! КиЬас зЬагес! гпе зате Меаз апа гЬе зате арргоасЬ го зш<1утд апс!

\ аНс1агт8 Зоигп 31ау агг апс1 агазгз. ТЫз 18 \уЬу КогпеН^е Згапкоухс гоипс1

а ргопипепг р1асе т Кики1)еУ1с'з „81оутк ит)есп1каЬ ^иво81аVеп8к^п,'

апд т гпе тапизспрг тагепа1 Гог Ргап)о Кипаб'з „В10^гаГз1а 1 ти21ко-

8гаШа 1екз1коп".
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81. 1 КиЬаСеу рор1$ ЗипксшбеуШ фе!а, АгЫу 1А2Т-1, КиЬаСеуа оыа\'5ипа, XVII—2,

ЗгрзЫ 81а2Ьепк1, Ьг. 133.



КОИ 111.1111 СТА11К01ШКА,

кон Ь«* её дашни л поиеделыопгы 20. Марта (I. Лпрнла но рим.). 186$.

Л II О >| а С (I II О II о л и Г ,

/4В0РДНИ МУЗИЧНОГД ДР/ШТВА

\ |»гч\ (на 1шух.«аубену).

у н'о.нЪ Л*** /*«* нилши грСнчт ирипш.иошп цркпено ..»/'»/

вГ^ЗЕТ*" Ч*ет* доходвкг йцага 1 утл н;!'-

пяриияднг ирклг * 1»гч,

ШТА И СЕ ПОЯТИ.

Прими раздео.

I —я КоскрОДШ! -п:с1 \рчч сила, лггмн яояття мд шг.гсЦ**.

I. Ч'ргсто'с* гэснр|« ич* лчртиыуд.

■ !'|гГ|Д» КРП1ДШ1 Г.ЛДГОДДТМ'ЬЙ ЧнСТДД дч;ко, рдд^н (Л, 1р,11!Ч«. ГЛАС* д

II. .1 Т|К1 идЧиофлго ел ссёто.м-д ык« рмЯф, гл2п •

к Прклдкндд днкъ ц^хЪшл кем й:*ыц.м 80 град-!; дак1Д0к+., глас/.

III. Л Ов+.Тв ТИ\"|Л ГКДТЫЛ СДДКМ.

к ПршАитг- люди, три мостденодо г.ожкп.ч пекдони.их ел, глас* н.

1\

и

Друпн раадео.

а Кто вог* |.'|дм"| икч* ноги цанга; ты »-.сн мгя ткордм ччдка, гдасх Л,

к Прш^чнлго и ншостиЖилыго, сомрнснсс^ммлго опо. к« е«-|р.|;+. плотскн носила .'он

ВОГОрОДИЦ*. 'С+,Д.|ЛШ*. глдеж г

~Д Жн-1НЬ ВС грен1*; положил* сд ней уркть н аггмьскад ми'иистка оу'жасаЧ-"» СЛ шн !•

\'ОЖД>Н1| СДа«Л|||| тво». глас* «

■. |«счс* сладкий .мой в сидемтмьмыя с*Чп I л.иу

к Огни ,мн< «*т5т« лира! гдлси

Г № ТрСМЦ! ИЗЖ1 «МА! ОГЧ«. [МН1 н ДЛИН, МДЧЙДчД М1рХ. ГНЙ I

А ВмД'Ьти ТК01ГЧ' ОДНА «ОСКр|С<М1|, Д^ВО. С1|«Д№1| под рдиы. 1МДС» г

а 1!о.|ьрди:юв к«1КодН; посЬдмтплвнд.*, (кондак*, гдасх в.
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МИЛЕНА ПЕШИЪ (Београд)

КОРНЕЛЩЕ СТАНКОВИЪ У СРПСК01 МУЗИЧК01

ИСТОРИОГРАФЩИ

Као и само музичко стваралаштво у Србищ, и писана реч ко)а

га прати нема дугу традищчу. Тек од тридесетих година прошлога

века могу се, удоредо са Шлезингеровим пионирским послом на умет-

ничко) музици, пратити написи из ове области у нашо) штампи. До

интензившфг развода музичке публицистике, критике и есещстаке

долази у годинама измену два рата, да би осниван>ем музиколошког

одсека Музичке академике и Музиколошког института у Београду,

после другог светског рата, као и делатношКу Оделлвьа ликовне и

музичке уметности САНУ, музикологи)а добила могуЬност развода

као научно засновала дисциплина. Стога )е посто|еЬи фонд биографско-

монографских радова из области исторще музике у Срби]'и веома оску-

дан. Честа ратна пустошеьа онемогуКавала су планско сакушьавье

и систематско чуваае документарне истори]'ске гргфе о личностима

и по^авама музичке културе, а недоставало )е и одговара)'уЬих инста-

туци)а као и професионално оспособльених л>уди ко)и би се там послом

бавили. Та) се фонд интензившф попуаава током последьих триде-

сетак година, у ко^ем раздобл>у треба забележити по]аву првог син-

тетичног приказа музичке истори)е ^угословенских народа, у чи;ем

оквиру се налази поглавл>е Разщ музичке умешносши у Србщи као

резултат дугогодиппьег истраживачког рада Стане ЪуриЬ-Кла)н.1

Из оскудне литературе цредратног периода, посвеЬене обухват-

ни^ем сагледаваау по)единих личности наше музике, издва^а^у се,

разасути по листовима и часописима, по^единачни чланци и студи)е

из пера Исидора Ба^иНа, Владимира Ъор^евиЬа, Петра КрстиЪа, Мило)'а

Мило)евиЬа, Петра КоаовиНа, Петра Бингулца, Бранка ДрагутиновиЬа,

Косте Мано)ловиЬа, Михаила ВукдраговиКа, Миленка ЖивковиЬа и

Стане ЪуриЬ-Клащ. У том периоду, 1923. године се по]авл.у)е прва

монографи)а )едног српског композитора, Сйоменица Сш. Сш. Мо-

1 ]. Апс1ге18—В. Ое&о—3. В]иг1б-К1а)'п, Шяогугк* ганяю] тигИке кикиге

и ]и%011аю1)\, 2авгеЪ, 1962.

16*
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кршьца Косте Мано^ловиЬа.2 После овог лрвог и задуго )единог дела

те врете код нас, )авл>а се у нови]'ем периоду низ монографских радова

ко^е карактерише веКа употреба научног апарата, иецрпност фактогра-

фще, аналитички приступ и об)ективност изношен>а судова. Ме^у

знача)НИ)им делима ове врете налазе се: студила Драготина Цветка

о Даворину 1енку,3 два рада Петра КоаовиНа посвеЬена Мило)у Мило-

)евиКу и Стевану Мокраьцу,4 монографи)а о ]осифу МаринковиЬу

Властимира Перичина,5 иецрпно обращена музиколошка заоставштина

Во)ислава ВучковиКа,8 юьига Властимира ПеричиКа о стваралаштву

Стано)ла РащчиЬа,7 биографски портрета Марка Та^чевиЬа8 и Кре-

шимира БарановиКа,9 юьига Марине Бергамо посвеЬена делу Милана

РистиЬа1 ° и студила о младим данима Стевана Мокраньца Стане ЪуриН-

-Клащ.11

До данас, сто педесет година од ро^еаа, монографи^а о Корнели)у

СтанковиНу, у смислу темелшо истражене биографске гра^е и анали-

тичког, научног и естетског вреднован>а н>еговог композиторског и

мелографског дела, )ош ни)е ура^ена.

О Корнели)у се, ме^утим, писало много, )ош за &егова живота.

Новосадски лист Даница, током свог излажеаа (1860—1872), редовно

прати све допфа^е у вези са ньеговом уметничком делатношьу. Ме^у

тим написима )е и, одмах после смрти об)авл>ен, портрет из пера др

Михаила Полит-ДесанчиЬа.12 Гласник йевачке дружине „Корнелще"

веЬином )е испунэен чланцима о Станковику. Часовней: Вила, ]авор,

Срйске илуешроване новине, Србадща, Орао, Невен, доносе поводом

Корнели^еве смрти бродне некрологе, обнавл^уки написе о н>ему и

8 До об;авл.ипан>а овог рада долази на инициативу Београдског певачког

друштва, ко;е )е те године извршило пренос посмртних остатака Стевана Мокрав>ца

из Скошъа у Београд и тим поводом од Косте Мано^ловиЬа, свог тадаппьег хоро

воде, наручило израду споменице.

3 Драготин Цветко, Даворин ]енко и /ъегово доба, САНУ, посебна издала,

СС1, Музиколошки институт, 4, Београд, 1952.

• Петар Конювип, Мимце Мило]евиН, комйозишор и музички йчеац, САНУ,

посебна издала, кн.. ССХХ, Београд, 1954. Истн, Сшеван Мокршыщ, Београд, 1956.

5 Властимир Перичип, ]осиф МаринковиН, живот и дела, САНУ, посебна

издан.а, СБХ1У, Одслсше ликовне и музичке уметности, кн.. 2, Београд, 1967.

• Во)ислав ВучковиЬ, Избор ссе]а, ур. Стана ЪуриК-Юидн, САНУ, посебна

издала, кн.. ССХХ111, Музиколошки институт, кн.. 7, Београд, 1955; Иста, Умеш-

носш и умешничко дело, ред. Душан Плавша, Београд, 1962; Иста, Сшудще есе]и,

криШике (I), Во}ислае ВучковиН умешник и борац, лик, сеНапа, сведочанешва, ред.

Властимир Перичип, Београд, 1968.

7 Властимир Перичип, Сшваралачки йуш Сшано]ла РсуичиНа, Уметничка

академика у Београду, 1971.

8 Де;ан ДеспиЬ, Марко Та^чевиН, Удружевье композитора Србэде, Београд,

1972.

• Мир)ана Веселиновик, Крешимир БарановиН, Удружен>е композитора Срби)е,

Београд, 1975.

10 Марщ'а Бергамо, Дело комйозишора, Сшваралачки йуш Милана РисшиНа

од йрве до шесше ашфонще, Универзитет уметности, Београд, 1977.

11 Стана ЪуриЬ-Кла)н, Млади дани Сшевана Мокрсиъца, Неготин, 1981.

18 Михаиле Полит-ДесанчиК, Корнелще СшанковиН, Даница, Нови Сад, VI,

1865, 11, стр. 260—261.
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приликом каснщ'их годшшыща ро^еаа или смрти. Ме1}у на)рани)е

об)'авл>ене биографске скице спада чланак Ивана КукумьевиЬа-Сакцин-

ског СШанковиН Корнелио, об)'авл.ен у Словнику ум;ешниках]у1ославенских,

у Загребу, 1858. год. Не само српска веК и шире зугословенска, па

и бечка штампа да]е осврте на СтаиковиНева дела. Н>егово име налазимо

и у )'едном делу стране лексикографи^е, у Музичком лексикону X. Мендела

за 1872. годину, у коме )е од )угословенских музичара поменут )ош

само 1арновиЬ.

Непосредно после Корн&гпфве смрти )'авл>а се први озбил>ни)и

и обухватни)и рад на н>егово] биографией из пера Федора ДемелиКа,18

нераздво)'ног при]ател>а и друга из на)рани)их дана проведених у Пешти

и касни]'е у Бечу, об)авл>ен у Лешойису Машице срйске.1* Прва библио-

графска обрада ьеговог имена налази се у пионирском делу те врете

ко)у ]е издао Душан Ъермеков под насловом Поыед на данаиаье сшшье

наше музыке и библиографией наших музичких дела, 1874. године.15 Ос-

новне биографске податке о ро^евьу, школоваау, музичко) делатности

и смрти СтанковиЬа, уз анегдоту о )едном при)ател>ском сусрету измену

руског конзула Влангали)а и Корнели}а у Београду, да)е и Милан Ъ.

МилиНевиЬ у свом Поменику знаменитых луди у срйског'а народа (1888).

У Сйоменици БПД, издато) поводом 50-годиппьице Друштва, 1903.

године, Спира Калик цело поглавл>е под насловом Долазак Корнелща

СшанковиНа и пегове йоследице йо БесАрадско йевачко друшшво посвеКу^е

ьеговом животу и раду. Рад Владимира Р. Ъорг)евика на српско) му

зичко) библиографией и биографском речнику ерпских музичара, за-

почет )ош пре првог, а у потпуности об)авл>ен тек после другог светског

рата,16 обухвата и систематизоваае биографских и библиографских

података о СтанковиЬу. Зачу^у}е, мег)утим, да се мег)у првих петнаест

биографи]'а ко)"е )е Ъор^евшЧ припремио и об)'авио 1922. године у свес-

кама часописа Музички гласный (уредник Петар КрстиЬ) ни)'е нашла

и СтанковиКева.

Од Корнели)*евих савременика, рад Федора ДемелиЬа представлю

свакако на)опсежни)у биографи^у. Засновала више на мемоарско)

гра^и, ко)у аутор износи као судеоник и сведок дога^а)а, него на научно

прецизно обращено) фактографии, она и поред наглашене романти-

чарске патетике и китаастог, барокног литерарног стила, представлю,

по свор) аутентичности и по обил>у материала кощ садржи, незаоби-

лазан извор. Као таква она )е послужила свим касни^им истраживачима

СганковиЬеве личности и дела. ПратеКи, на 47 страница великог фор

мата, ьегов животни пут у низу деталю, бележеЬи савесно готово све

дога!)а)е од важности, ДемелиЬ са особеном проницллвошКу сагледава

и самог Корнели)а и аегове могуЬности и достигнуКа, тумачеЬи окол

х* ДемелиК Федор (Будим, 1833 — Беч, 1900), правник, историчар, дворски

саветник у Кабинетско) канцеларищ у Бечу. Написао рад о Метервиху.

14 6р. ПО, 1865, стр. 188—234. Об)авл,ено као посебан отисак, Епископска

штампари]а, Нови Сад, 1866, стр. 1—47.

" Летопис Матице ерпске, кн>. 116, 1874, стр. 91—115.

1в Владимир Р. Ъор^евиК, Охлед срйске музичке библиографгф до 1914. године,

Београд, 1969, стр. 128—132.
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ности и догайа^е из широке оптике не само емотивно определеног,

суб]'екпгано заинтересованог посматрача, него и об)ективног познаваоца

културно-истори)ских околности с )едне стране, али и матерще о ко)0)

)е реч — музичке уметности, с друге. Низом опаски о Корнелщевом

изузетном, пионирском знача)у,17 о въеговом мукотрпном и недоволлом

школоваау,18 о претерано) идеализацией карьере клавирског виртуоза

ко)'о) )е стремио,19 Демелив износи и сво]а объективна, критичка гле-

дишта. Уз )асно оцртававье друштвених оквира интелектуалног круга

ко]И ]'е, на челу са великим Вуком, сводим иде^ама инспирисао и ус-

мерио Корнели)ев пут националног музичког правца,20 он не про-

пушта да додирне и осетллво питанье ко^е се односи на оригиналност

СтанковиКа као композитора. На )едном месту констату]'е да се он „морао

Клонити властитога компоновала, кад )е хтео да утемелл у нашем

народу црквени стил. И на)бол>е властите композиторе, пгго би му

за руком испале, морале би се уз ту^инске наславьати." Много година

каапф, 1947. године, у студией Корнелще, оснивач срйске музыке, Петар

КоньовиЬ поставл.а исто литавье, да ли се о Станковиву може говорит

„исюьучиво као о скутьачу и обра^ивачу народних, световних и

црквених мелоди)а. Поставл>а се питавье да ли )е он композитор по

томе или по ономе пгго )'е написао и неколико оригиналних, т). сво)их

клавирских и зборних композищи'а, )ер те композишф уствари нису

нимало оригиналне. Несумвъиво по оном првом по чему вьегово зна

ченье ни)е само првенствено него и исюьучиво."21 Разматра^уЬи Стан-

ковийев метод хармонизован>а народних напева, ДемелиЬ се према

н,ему односи критички, али истовремено упоре^у)'е аегов знача) с

Вуковим, истичуНи „што су они први били, ко)И су ту мисао замислили

и пред светом )е остварили". Питавье исправног хармонизоваьа народног

напева, ко)е Не, како )'е познато, тек са Мокравьцем наиЬи на права

решевъа, он поставлю об)ашн>ава)уНи тежвъу СтанковиЬа да помири

„ученост немачку" и захтев да при том „народно добро неповре^ено

сачува". И сам као да се убра)'а у критичаре тог поступка кад каже:

17 Ф. ДемелиН, Летопис Матице српске, НО, 1865, стр. 19: „Он )е отворио

Србима двери новога света и показао им нову, духовну стазу, по ко)0) у нас )'ош

нико до н>ега ишао ни)е, и доста Ье времена можда проЬи, док се опет наЬе човек,

да по »о) дал>е по1)е."

18 Нав. дело, стр. 196: „У Бсчу...он мораде истина ма л'не сасвим изнова

започшьати, )ер и осим тога, што не знаде како вал»а теори)у музичку, т.). контра

пункт, би)аше и техника вьегова на клавиру сасвим проста и ва^кадашпьа."

*• Нав. дело, стр. 194: „Слава )е оних дугокосих синова вилинских очарала

и запела у н>ему младо срце а сасвим готово за оссЬаше. Уза то )ош приповедаху

му много о Листу, Талбергу, Дра)шоку и т.д. и говораху му о в>има као о каквим

полубоговима...те нще ни чудо што )е СтанковиЬ непрестано тежио томе високом

и далеком цил>у."

20 Нав. дело, стр. 198: „У Бечу...здружи се и спри)'ател>и с младим л>удима

ко)и су.. .за идеалима сводим хитали...гра^евини ко)о) Ье редом жртве приносити.

А план )е то) гра^евини нацртао наш старина Вук." Нав. дело, стр. 222: „БунщцуНе

славеносербске сан>арн)е растера он на веки. А властиту народну индивидуалност

подиже на пол>у наше кн>ижевности ... А Корнели)е СтанковиК поста музички

пристав ове епохе."

21 П. КонэовиЬ, Юьша о музици, Матица српска, Нови Сад, 1947, стр. 74.
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„И самим шеговим на)бол>им при)ател>има и поштовачима вьегова

гени)а, )ош се и данас чини, да )е н>егово хармони)'ско изра^ива&е

далеко натраг заостало иза 1ьеговога идеала."

У светлу касни)их Мокра&чевих достигнуЬа, КогьовиЬ у поме-

нуто) студщи износи претпоставку и питан>е да ли би Корнели^е „да

)е могао остварити сво)у турне)у до Русищ, несумнлво наишао на пут

како се измену тих елемената примитивне народне музике ствара ор

ганско ткиво ко^е улази у велика дела музичке уметности". Ову хипотезу,

кааш)с често постаашану, наЬи Ьемо веЬ и код ДемелиЬа. Он у Кор-

нели)сво) биографией износи следеЬи цитат из писма ко)е се односи

на то планирано путован>е: „Макар што сам сиЬушан телом, надам

се да ме неЬе Бог милостиви пре на истину к себи позвати, док не видим

бар свеколика православна славенска света. . . А особито вуче ме нетто

у Руси)у. 1а мислим да Ку тамо много чега наКи... Грчку би и прегорео,

над бих могао проЬи по свим нашим кра^евима, и да ми ;е доЬи до Ру

сине..." (писмо К. С. ДемелиЬу из 1860).

Ко1ьовиЬсва студила, писана више као литерарни есе] него као

музиколошки рад, покушава да из савремени]ег угла шире размотри

и прона^е место Корнели)а СтанковиЬа у координатама уметничких

збиваша деветнаестог века, одре1)у)уЬи односе н>еговог дела према

словенским националним школама, руске, чешке и пол>ске музике,

упоре!)у)уЬи н>егову личност са сличном, трагичном фигурой Ватро-

слава Лисинског у хрватско) музици.

Ова) правац размшшьааа следи и Надежда Мосусова у раду

Дело Корнелща СшанковиНа и романшизам ко)и носи поднаслов „Вари-

)аци)'е на КонювиКев есе> Корнелще, оснивач срйске музике."22 У

оквиру одре^еаа романтизма у српско) музици као правца коме не

претходи разводни пут, веЬ се по)мови уметничке, романтичне и нацио-

налне музике поистовеЬу)у, Мосусова налази место ко)е би СтанковиЬ,

у односу на сво)е претходнике и следбенике као „на^романпгонф

или на)романескнн]"а, свакако и на)трагични)а фигура" наше музике,

требало да има у односу на шему савремена збиван>а евроиене и сло-

венске музике.

Аутор прве монографи)е о Мокран>цу, Коста П. Мано)ловиЬ,

да)е )Ош |едан допринос у виду биографског чланка, об)авл>еног у

Просвешном гласнику, 1942. године, под насловом Корнелще СшанковиН.

Мано)ловиЬ користи ДемелиЬеву и МилиКевиЬеву биографи)у као

изворе бро)них цитата, допуау)уЬи их и резултатима истраживаша

Стане ЪуриЬ-Клащ. НЬегов покуша) одре!)иван>а места Корнелща Стан

ковиЬа у српско) музици носи тежиште на композиторовом деловаау

у Срби)и, знача)у шеговог рада за београдски музички живот и Београд-

ско певачко друштво. Са нарочитом пажшэм осврЬе се на покуша)е

осниван>а музичке школе и путованл ко)е СтанковиЬ предузима по

Срби)и ради сакушьааа и бслежен>а мелодоф. Цитате из Станкови-

Кевих предговора сопственим издан>има и наво^еше документащф око

2а Об)авл.ен у гаьизи Срйска музыка кроз вековс, САНУ, Београд, 1973, стр.

185—191.



248 Милена ПсшиК

оснивавьа „Правител>ствене школе певаша" (Архив Срби^е), Мано]ловик

допун>у)е и сеКашима наших Беогрфана, савременика Корнели]евих:

сликара Стеве Тодоровина и Косте М. Христипа, оца композитора

Сгевана ХристиКа. И Мано)'ловиЬ дотиче питание хармонских обрада

црквених и световних мелодика код Станковипа, назвавши их „при-

родним", не упушта)уЬи се у дубл>а разматранъа н>ихове исправности.

На кра)у чланка налазимо податак о Корнелщево) заоставштини, ко)у

)е Академика наука примила од Ученог друштва и из ко)'е )е, год. 1922.

издала само Блажена. Манорювий ;е иначе, организу)уЬи 1923. године

Прву )угословенску музичку изложбу у Београду, сву Корнели)еву

заоставиггину приказао давности изложивши )е у посебно) витрини.

Из пера Стане Ъурин-Клащ потиче на)веаи бро) написа о Кор-

нели)у. У аеном доприносу српско) и ^угословенско) музичко) исто

риографией истраживааа о Корнели)у СтанковиЬу заузима)'у посебно

место. У предратним бро)евима часописа Звук (чи)и )е била уредник)

налазимо два чланка посвенена Корнели^ево) личности. Први, Иншимни

лик Корнелща СшанковиНа,23 композиторову личност осветлява у форми

психолошког портрета, тумачепи шегове црте карактера, жарки родо-

л>убиви занос, однос према животу и религией и шегову просвети-

тетьску миси]у. Други чланак под насловом Корнелще СшанковиН и

/ьеюво доба24 има вен све одлике истраживачкоистори)'ске ори^ентащф

аутора. Усредсре1)у)уьи се на истраживаше непознатих чтьеница у

вези са личношву и породичним пореклом Станковина, С. ЪурвЬ-

-Клащ износи архивску гра^у о вьеговим прецима, пронаг)ену у бу-

димском архиву, са подацима ко^и датира)'у уназад до 1740. године.

Уз то она први пут износи податке о поруцбини српске химне ко^у )е

Станковив, на тражевье 1ована БошковшЧа, требало да компону]е на

Зма)'еве стихове, сматра)'уЬи да ова песма ко)у )'е Корнели)е компоновао

пред смрт мора посто^ати )'ер )е унета у библиографи)у Душана Ъер-

мекова. Два чланка увршЬена у кн>игу С. Ъ. Клащ, Музыка и музичари

(1956): Дийломашска борба око К. СшанковиНа и Корнелще СшанковиН

као йозоришни комйозишор доносе низ нових чтьеница у вези са н>е-

говим животом и сгваран>ем, изложених )асним и живим литерарним

стилом ко)и не запоставл>а научну акриби)у. Овоме треба додати и

енциклопеди)ску {единицу, у Музичко] ешщклойедщи ]ЛЗ, и поглавлл

о Станковипу у кшизи Хисшорщски разво} музичке кулшуре у ]у1ослави]и

(1962) ко)и представл>а)'у синтезу свих дотадаипьих истраживаи>а Кор

пели]евог живота и дела у раду Стане ЪуриК-Клащ.

Иако многобро)'ни, наведени биографски портрета, скипе и сту-

ди)е, )ош увек не да)у целовито, потпуно осветл>еае личности и ства-

ралаштва зачетника српске уметничке музике. Проучаваае и анали-

тичка обрада Корнели^евог композиторског опуса и мелографског рада

предстощ новим и будуким генеращцама музиколога.

" Звук, 1932, 1, стр. 14—17.

*« Звук, 1935, 5, стр. 173—177.
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МИепа РеЯс

КОККЕЬЦЕ ЗТАМКСМС'З РЬАСЕ Ш ЗЕКВ1АЫ МШГСАЬ

Н13ТОК10СКАРНУ

3 и т т а г у

Тпе уегу Ье&ииип§8 оГ ог§ап12е<1 тш1са1 Иге т ЗегЫа луеге ассот-

рате<1 Ьу агас1ез т гпе петезрарегз ап<1 репосИсак о{ гпе 1830л. Вт ог-

%ап\2ей соИесйоп апс! згис!у оГ гпе Ызгопса! досшпетагу тагепа1 Ьаз

оп1у соте шю ^иез^^оп гесепггу, ш гпе 1пгег-\гаг репоё апс! аЬоуе а11 ш

1пе 1азг 30 уеагз, чуЬеп гпе Миз1со1о§1са1 зесгюп оГ гЬе Раси1гу о!" Мпзгс

апс! гпе Миз1со1о§1са1 1пзг1гиге ш гЬе ЗегЫап Асадету оГ Заепсез апс!

Алз \геге г"оипс!ес1. Тпапкз го гпе \уогк ог" гпезе Ьосиез «еуега1 1троггапг

топо^гарпз оп сИогт§шзЬеё ЗегЫап сотрозегз Ьауе арреагес! ш ргип.

Аз уег КогпеЩе ЗгаЫитб'з го1е т итос!иап{» гпе пе\у згу1е оГ тиз1са1

сотроьшоп т оиг соитгу паз пог Ьееп зиЬ)ес1е<1 го ехрегг апаГуз^з ш

апу сотргепегшуе згисИез, оГ Ыз \уогк аз а >упо1е.

Мапу агг1с1ез аЬоиг Згапкоу^с арреагес! Ьогп спшпд Ыз Н!е апс! айег

Ыз йеагЬ ш Ухеппезе, ЗегЫап апс! огЬег Уивоз1ау риЬНсагюпз. ТЬе тозг

сотргеЬепз1Уе апс! 1троггапг опе теаз гпе Ыо§гарЫса1 рогггак Ьу Ыз соп-

гетрогагу апс! гпепс! Рес!ог ВетеНс, риЬНзЬес! ш Ьегор13 Маг1се згрзке

ш 1865. 81§тПсап1 сопгпЪигюпз, \уЫсЬ згиёу т тоге скгаП КотеН)'е

8гапкоу1с'з регзопаНгу апс! Ыз р1асе апс! 1троггапсе т гЬе Ызгогу о!" ЗегЫап

тизк ш гЬе сопгехг ог" Еигореап Котаппазт апс! гпе 31ау пагтпа! то-

уетепгз, па\е Ьееп тас!е Ьу Регаг Коп)'оу1с:, Козга Мапо)1оУ1С;, Згапа

В)илс-К1ащ апс! Ыас!е2с1а Мозизоуа.





АНА МАТОВИЪ (Београд)

СРПСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ У КУХАЧЕВСУ ЗБИРЦИ

Фран.0 Кухач (1834—1911) |е био савременик Корнели^а Станко-

виЬа (1831—1865) и аегов сарадник на пуху учвртКиванл националног

музичког израза. Подруч)е рада ове дво)ице првих знача^них нацио-

налних музичара у сводим срединама различите су, иако се н>ихово

стваралаштво у много чему додиру)е. СтанковиЬ ]е пре свега био ком

позитор, талентован стваралац, заинтересован за уметничку обраду

народне песме. Кухач )е у првом реду био мелограф, етнограф и музи-

колог, а тек дотом композитор. Са СтанковиКем су га везивали иде)а

националног препорода и интересоваае за српску народну музику.

Кухачев на)знача)ни)и опус представл>а збирка ]и%по-$1сп))еп$ке

пагойпе роргеике,1 ко|а садржи 2000 песама и игара. Из уже Срби)е,

Срема, Баната и Бачке потиче укупно 267 записа, од ко)их )е 25 записао

СтанковиК, а 44 су забележили други српски музичари. Из тога можемо

заюьучити да )е удео записа Корнели)а СганковиКа у Кухачевом збор-

нику веКи од удела записа било ког другог српског композитора. За

преосталих 198 песама и игара претпоставллмо да их ]'е Кухач сам за

писао. Од тога, нетто више од пола материала припада Србима на

територи)и некадаппье Аустро-Угарске, а остало ужо) Срби)и. У овом

раду говорикемо управо о тим српским песмама и играма ко^е представ-

л.а)у Кухачево оригинално мелографско дело.

Прво питан>е ко]'е намеКе тема овог рада )есте: зашто )е Кухач

тако чврсто био повезан са народном музиком Срба и музичарима у

Срби)и? На првом месту због тога што )е, као следбеник илирских

иде)а о у)един>ен»у свих Мужних Словена, покушао да практично спро-

веде зближаваае )ужнословенских народа, повезивакем н>ихове му-

зичке баштине. У уводу за збирку ]и&по-51(Л)]еп$ке пагойпе роргеоке,

пет година пре почетна штампан>а, Кухач )е писао: „Зато опйа кайа

ее 8У1 }и|;о81оуеп1 гйгийе и 8УО)1т ти21бк1т па8Ю]ап)1та, то& се 08-

поуаи 8У0)и пасюпати питбки зко1и такаг ЬШ рос!аша гагшп скйауа,

1 Ргап^о КиЬаб, 1и&по-$1<х)]егике пагойпе рориьке, кп). I, 2авгеЬ, 1878; кп). II,

ТавгеЬ, 1879; кп). III, 2аегеЪ, 1880; кп). IV, 2авгеЬ, 1881 ; кп). V (и гейакс^В. §т>1е),

2а8геЬ, 1941.
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та<1а )е тейи п^та ргергека 2оо§ гагНке и геНеФ 1 <И)а1екш, уета!

се гттка дизе п^Ьоус 1 тога (о истц, )ег зи тге1ек1:иа1пе 1 тогаше

зПе 8Уако§ ро)ес11по§ рктепа зиугёе пегпате а с1а Ызто тодП У)егоуа*л

и то{Шспо$г ро$еЪпе зЬуепабке, Ьгуаг.$ке, згЬзке Ш Ьидагеке пагскте

тлтке."2 Ова) н>егов панславизам изнена^у]'е тим више ако се зна

да се у Кухачево) породици говорило исюьучиво нсмачки, да се цело

купно н>егово школован>е одви>ало на немачком и маг)арском )езику.3

Мег)утим, Кухач ]'е веК од на)рани)е младости почео са бележегьем

хрватских народних песама, осейао се Хрватом и пре свега Словеном,

иако се у литератури наводи чак и н>егово могуЬе немачко порекло.4

Српске народне мелодике Кухач )е на терену бележио укупно

5 година — од 1858. до 1861. обилазио )е кра^еве дананпье Во]'водине,

а 1865. Кнежевину Срби)у. Поред тога, непрестано )е, путем преписке,

одржавао контакте са многим личностима српског културног и поли-

тичког живота.5 На)веЬи при]ател> мег}у музичарима, ко)и су радили

у Срби)'и, био му )е 1осиф Шлезингер (1794—1870), „капелма)Стор

Юьажеско-србске банде",8 ко)и му )е доста помогав у мелографском

раду.7 Из Кухачеве преписке види се тако^е вьегов блиски контакт

са Владимиром Ъорг)евиКем (1869—1938), коме са усхийен>ем пише

о сводим жешама да се у)едине сви )ужнословенски народи. Много-

броща Кухачева писма сведоче о н>егово) борби за претплатнике на

]и&по-51<п)]еп$ке пагодпе роргеоке у Кнежевини Срби)и, а таког)е и о

н>еговом насто)ан>у да преко познаника сакупи што више народних

песама из Срби)е и података о српским музичарима за сво) музички

речник.8

На)знача)ни)а Кухачева дела, ]и&п&-51<я)]етке пагойпе роргеьке9 и

студи]'а Оргз * роыезг пагойтк %1а$Ъа1а ]що$1(Ю]епа10 на]'бол>е сведоче

* ВоШаг §1го1а, Ргащо 1. КиЪа1, 2уик, Веовгас!, 1935, 2, 81г. 50.

3 Ушко 2(;апес, КиНа1ю Нтп, гай г гпаёегуе га па!и тигШги киНиги, 2уик,

Веор-аё, 1962, 54, 81г. 444.

4 Вгапко Как1)а$, N001 тотпепй и Ыоцга/цг Ргаще К$. Кикаса, 2уик, Веовгас!,

1966, 68, «1г. 387—388.

5 §(апа Випс-К1а)п, Ргагцо Кика! « щецта %атаАп}а 5а тигИатхгпа и 5гЬу'|, и:

АкогсИ ргоНош, Веорас!, 1981, 81г. 118—128.

■ $(апа Виг1б-К1а)П, У<и«/ §1ег1щегъ га1с1п\к $гр$ко^ тигНкоц Яьога и 19. г:еки,

и: АкогсЧ ргоЦонг, Веер-ас!, 1981, 81г. 22.

' Ргагцо КиЬас, Зо*\р §1ег{гщег, 2авгеЬ, 1897.

* Целокупна Кухачева кореспондсшица налази се у Државном архиву Хр-

ватске у Загребу, Оставштина Ф. Кухача, купце XVI—XIX.

* Хрвати су замерали Кухачу за наслов э/окрке]игпо-$1ог]еп$кс пагосЬпе роргегкс,

тражеЬи од н>ега да промени в назив и садржа) збирке, како би збирка била ближа

хрватско) култури. Кухачев одговор на те нападе ода;е суштину н>еговог схватав>а

о )единству свих 1ужних Словена: „ВШ пи ёггаупо )о5 (ако га$слерат, )е<1па па8

сш$еупа вуега тога с!а оЬипуайи Ыгегагига па5а (ЗоЬгапо Ьо1ще ой <3\'о)ака р18та 1

(1\'0)аке кпНгеУП08Г1, гаг ск шцзпагпци 8\схи, гаг (1а опо, «те пагос! сЧттце,

гаг <1а е'азЬи (акоф'ег гагауоНто Ш бак гагсегуопто? ... 17о8(а1от Ьид>(е Ьег Ьп^е.

)а си <1а11 Нпгают и 8У0)0) гЫгс1 опо т)С8:о, ко)"е 1п ро ргауи 1<1е.", V. 2вапес, пау.

<1е1о, «гг. 445.

10 Ргагцо КиЬаб, Ори « рстгеи пагосЫк %1а$Ъа1а Лцо$1<хуепа, кп;. I, 2а%тсЪ,

18775 кп). II, 2авгеЬ, 18795 кп}. III, 2авгеЬ, 1882.
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0 резултатима његових веза са српским и другим словенским срединама,

које је у националном погледу сматрао блиским хрватском народу.

Дужи Кухачев боравак у Срему, Банату и Бачкој објашњава нешто

обимнију грађу из тих области него из уже Србије. Поред тога, Кухачу

је била ближа и разумљивија народна музика са територије данашње

Војводине него она из Србије. Кухачево западњачки васпитавано ухо

није могао да привуче опори двоглас који преовладава у српској сеоској

традицији. Чак и ако је желео да забележи старије двогласно певање,

то је било готово немогуће без апарата за снимање, који је омогућавао

цоновну репродукцију напева.

Један од недостатака ове збирке, који се најчешће истиче, јесте

распоред лесама по садржају (љубавне, родољубиве, напитнице, песме

уз коло, итд.), а не по територији са које потичу. Због тога се тешко

могу уочити карактеристике музике са одређених подручја. Међутим,

оваква концепција је показала и значајне предности: а) на једном месту

су се нашле све варијанте одређене песме које је Кухач сакупио; б)

тиме је омогућено поређење различитих облика једне песме из разних

делова наше земље. Неке од песама, као на пример „Црни кос", имају

чак по десетак варијанти.

Као научник Кухач је истицао да је потребно забележити све

податке који су у вгзи са народном песмом. Како је н>егов дневник

са терена изгорео у пожару који је 1867. године захватио његову кућу,

велики део тих података је пропао.11 Ипак, збирка садржи занимљиве

податке уз записе песама, а готово испред сваког поглавља налази се

увод у коме су дате карактеристике једне одређене категорије народне

музике. За српску етномузикологију посебно је драгоцен предговор

записима епске традиције, у коме Кухач издваја српску епику као нај-

значајнију међу епским певањем свих јужнословенских народа. Кухач

истиче да у Србији и Срему „па1а21§ дш1е таше и зуакој кисЧ; т1аао

1 згаго, шибко 1 2ешко, скрабе 1 феса еш1аји; зуесетк 1 уојтк; ро1јо-

с1је1ас I пабецпк, ћајсшк 1 ргозјак."12 Ниједна свечаност се није могла

замислити без гусала. Он наводи прилике у којима се гусларско умеће

најчешће слушало, када су се и на који начин изводиле нове јуначке

песме, како су гуслари били даровани, даје податке о многим чувеним

гусларима и њиховим школама.

Епске песме из Србије које се налазе у Кухачевој збирци пред-

ставл>ају најдрагоценији материјал по важности за данаппьу српску

етномузикологију, будући да је Кухач вероватно верно записао једно-

ставну вокалну деоницу. Данас су то једини примери гусларске традиције

у Србији и Срему из 19. века. Они показују да је некадаппьи начин

певања уз гусле био другачији него данаппьи, што потврђују и ретки

примери гуслања старијих гуслара које смо сретали на терену. Ради

се о старинском начину „казивавъа" уз гусле, тј . о рецитативно) мелодији

која само прати текст, док данапльи гуслари у Србији и другде све

11 ВоШаг 5Јго1а, Ргапјо 2. Кића(, О ио1ој цосШпјш гоЛтја, 2\гик, Веорта<1,

1935, I, 8Гг. 13.

12 Р. Кићаб, Ји!по-51(ПЈЈеп5ке патойпе роргеьке, кпј. IV, 81г. 268.
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вишс теже, како у вокално) дсоници, тако и у гусларско) пратаи, ка

музичком уобличаван>у драматских збиван>а у тексту. У свор) збирци

Кухач )е покушао да у клавирско) деоници имитира мелоди^ску лини)у

гусала, што му )е више успело у уводу и интермецима него у пратаи

вокалне лгапф.

ФШ ? ^щ
чат1а га-ге з)е <к па те - бе - ги

т р р р '' р ■ рш^^ш
рокга) п/е-да са-п-са Нг - Н - са',

А

^^
р и р р | а щ

ре- Л я/е-дт са-г'г-са Мг - // - са:

Нотни пример 1. Р. КиЬаС, ]иЬю-$Ъго}еп5ке пагойт роргюке,

IV кпНва, 2а8геЬ, 1881, стр. 280—281.

Поред епике, велику важност за дананпьу етномузикологи^у

има)у успаванке из ове збирке, ко)е се данас )едва могу срести на те-

рену. С обзиром да су то )едноставне )едногласне лесмице, Кухач их

)е вероватно верно задисао. То потвр1)У)У и малобро^ни снимци успа-

ванки ко)е лоседу)емо.

Кухач, углавном, щце означавао да ли нека песма припада градско)

или сеоско) традицией, осим ретких изузетака (примедбе „варошка"

или „на стари сеоски начин"). Ме^утим, са данапльим степеном по-

знавааа музичке традици)е у Србщи, то )'е лако одредити. Много )е

веКи Кухачев пропуст изоставл>ан>е назива места у копима су мелодике

забележене. Ознаке су, уз неколико изузетака, уопштене (Срби)а,

Банат, Срем, Бачка). У сводим мелографским упутствима Кухач истиче

да треба забележитн тачно место мелографисан>а, а уколико )е песма рас

простран>ена по читаво) територи}и, доволло )е означити само н>у

Из тога произилази да су готово све песме и игре, ко^е )'е об)авио, рас-

прострааене по читаво) Србищ или по)единим областима данаппье

Во)водине, што )е мало вероватно.

У рукописним14 и штампаним збиркама народних мелодика из

разних кра^ева данашае уже Срби^е и Воеводине, као и у Архиву Му-

18

1* Ргагцо Кипаб, 2а<1аса те1о&га}а, 2а^геЬ, 1892.

14 Ана МатовиЬ, Рукойисне збирке народних ыелодща у Музикомшком инсши-

шушу, у: Срйска музыка кроз векове, Београд, 1973, стр. 293—313.
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зиколошког института налази се тридесетак песама и игара ко)е су

више или мавье сличне Кухачевим.15 ПратеЬи места вьиховог бележевьа

стичемо бар грубу прецставу о томе у ко)им )е кра)евима Срби)е Кухач

боравио, а то су ценгрална и неточна Срби^а. У тим областима се, поред

двогласног, неговало и )едногласно певавье, нарочито у градовима.

Тако^е )е било разви)ено и певавье „на бас", чи)и )е горвьи глас Кухач

могао користити као )едногласну вокалну деоницу. НеобухваНено Ку

хачевим белешкама оста)е )едино подруч)'е западне Срби;е, у коме

и данас доминира двогласно певавье „на глас", а ко)е Кухач уопште

ни]е обухватио сво)Ом збирком.

Аагро 1-Щ

%Уаё-Яь Ы ш до- Ре -На г Ьа-М-пи

I*) | | в 1^'р 1Л^ | Щ

)и-т- си. ДГЖ Ъа Ъа /и-пг-си,

РР

с&г-Ые РШ-Н ди- Ы - си.

Нотни пример 2. Р. КиЬас, ]и%по-51сч>]еп5ке пагоАпе роргеьке, V кгщ§а,

2аегеЬ, 1941, стр. 96. (Напомена: ради лакшег упорс!)ен>а са следеНим,

савременим нотним записом успаванке Кухачев запис >е транспонован

на финалис в1).

ВеЬ )е речено да Кухач фолклору ни)е приступио као композитор,

веН као научник. Он )е сам писао: ,,17ка)с11о ваш 4000 те1о<Н)а, аН пе

гаю <1а зе п^та ргакйск! окопзешю, пе§о да йоЫ)ето §го уе<л та*е-

п)а1 га гпапзггепе зтефе."16 Да би добио веран материал ко)И му

може послужити за упоредна музиколошка истраживавьа, Кухач )е

сматрао да треба водити рачуна о што верни)ем бележевьу народних

мелоди)а. Та) сво) став он износи у виду упутства за мелографски рад,

ко)е се готово потпуно поклапа са данашньим начином рада на терену.

Он сматра, на пример, да треба саслушати све строфе да би се ухватио

15 Такве песме су на пример ,,С»)а )'е опо ёеуо)ка" (Кипаб, кп). I, резта

Ьг. 18, Ст. Ст. Мокракац, Срйске народне йесме и игре са мелодщама из Левча, Бео-

град, 1902, песма бр. 58); ,Ле1ка ШппЗагке" (КиЬас, кп). III, реята бр. 1145) и

,Лелке, криводелке" (Миодраг Васшьевик, Народне мелодике Лескоеачког кра}а,

Београд, 1960, песма бр. 320); ,,Аги1еН]'а уо<1и п')е1а" (КиЬас, кп). III, резта Ьг.

878) и „Ангелина воду лила" (сиимила Р. ПетровиК 1959. на вашару у ВраЬевшници

на Руднику, Архив Музиколошког института САНУ у Београду).

16 V. 2вапес, паV. <Зе!о, $1г. 436.
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тачан облик мелодике, да треба навести певача да понови песму, како

би се видело да ли он мен>а напев приликом сваког извог)ен>а, да треба

тражити варианте и у другим кра)евима, записивати текст у ди^алекту

у коме )е певан, проверавати лажгьиво сваки запис, забележити опис

обреда или игре, означити темпо, и ел.17 Поставлл се питан>е шта )е

Кухач од тога применио у свор) збирци.

^92

р >р р р г, | >г, } 1 1 | ] } Ш

Лу-ло /ю -)а МО-АО - Ъа- на у - сйа-Ъа/ ми

■>' * * * 1'р р М ' И Р Г'

Ра- до - Ъа- на у л>у-ла) ми /а лу-ля ла-Ыу

| ц } I 1 1 л и I) I) | |, л л а

^</о /я <^ю ^/ , //о/ уу *<? -/в } А,у-4>а/ ми То

ЦрИ
ь=ъ р ;■ * ; 1 11 ; ;ш

лу- /ьо /а - че у да се )у-ш]с не за йю-че,

.ъуьа)лв1 ш лу-ломв-М уо1до м-ее мсу-ЬмлеМг.

Нотни пример 3. Усйаванка. Записала Ана МатовиК у селу Равни

код Титовог Ужица.

Кухач ни)е означавао колико певача изводи иску песму, мада

и )едногласни напев може певати неколико изво!)ача. Затим, шф за-

бележио да ли се песме пева;у уз пратвьу инструмента, иако се у неким

песмама у клавирско) пратн>и види на пример иодражаванье начина

свиран>а на га)дама.18 1едино за епске песме Кухач наводи да су певане

уз гусле.

17 Р. КиЬаб, 2аЛг4а текр-а/а, 81г. 27—29.

18 Кухач )е, чини се, био прину^ен да под сво;е музичке записе народних

мелоди)а потпису^е Вукове текстове, иако се иначе всома критички односио према

Буковом делу, како према реформи )сзика, тако и према истовом сакушьачком

послу. Као образован човек у сво)0) струци, Кухач ]е сматрао Вука дилетантом у

области шьижевности, ко)и )е произвол>но стварао нов )език и самовол>но испрашьао

записе текстова народних песама. Сво) поглед на Буков рад Кухач ]е изнео у оп-

ширно) студи)и Уик » Уик&оа, пркоь гаА % гугкопо паЛо}ап}е, написано) 1892, ко)а

се налази у рукопису у Архиву Хрватске у Загребу, оставштина Ф. Кухача, кутща

IV, св. 14.
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Веровахно )е да су се многи од ових података налазили у Куха-

чевом дневнику ко^и )е изгорео. Друга могуНност )е да Кухач ни)е

био доследан у сводим ставовима.

У тежн>и да мелодику што тачни^е забележи, Кухач )е први у

нашо) етномузикологи)И извршио неке измене у класичном нотном

писму. Тако )е на цочетку напева бележио само оне предзнаке ко)И

се )авл>а)у током песме, па се у )едно) песми налазе помешане повисилице

и снизилице, ако )е у питшьу хармонски или мелоди)ски мол. Додуше,

неки од тих предзнака се односе само на клавирску деоницу.

С обзиром на чест слободан ритам у српско) народно) музици

Кухач )е у записе уводио како мешовите тактове и сменлва&е разли-

читих врста тактова, тако и короне копима )е решавао проблем про-

дужених нотних вредности у оквиру одре^еног такта. Местимично

)е имао проблема са текстом, углавном због лошег знан>а хрватског

)езика, ко)и )е почео да учи тек у позним годинама. Зато се често ко-

ристио ту!)им текстовима (на)чешЬе Вуковим и из ДежелиНеве йесмарице).

Ако ни)е имао ту!) текст, записивао га )е сам, при чему ни)'е успео да

избегне грешке у правопису. Ме^утим, увек )е поштовао правило —

да се песма мора записати у ди)'алекту.

Истичемо да )е Кухач учинио много за осветл>аван>е )едног периода

у разводу народне музике у Срби)и. Био )е први и дуго времена уедини

ко]'и }е забележио тако велики бро) српских народних песама и игара.

Чак се може реКи да )е корист била баш од тога што )е записао и градску

традици)у ко)а се брже мен>а и неста^е, док она на)стари)а, сеоска, ;ош

увек живи, вероватно у приближно истом облику у каквом се налазила

у Кухачево време. У будуЬем истраживаьу било би потребно, уз помоЬ

теренског рада, открити евентуално )ош неке песме сличне Кухачевим

и тако бол>е лоцирати н>егове записе.

Апа Маютб

5ЕКВ1АК РОЬКЗОЫСЗ Ш ТНЕ СОЬЬЕСТКЖ ОР РКАВДО КЦНАС

8 и тт а г у

Ргап)о Кипаб, те Сгоаг 5оп§-со11есшг, ешподгарКег, ти51Со1одь1

ат1 сотрозег, чуаз а сотетрогагу ог~ КогпеН)е Згапкоу^ апй зпагес! Ыз

1<1еаз аЬот паиопа1 геу1уа1. Не \уаз а1зо тгегез1ес1, Ике КотеЩе 8гап-

коухс, т ЗегЫап Го1к пиша 1п Ыз тозг 1трогсат \уогк, те соИесйоп

]и&по-%1о-о}еп$ке пагойпе роргеике, чуЫсп сотаюз 2000 зоп^з апй ёапсез

оГ те 8отп 81ау реор1&5> 267 аге йот 8егЫа, 8гет, гпе Вала! ап<1 Васка.

Кипаб ргоЬаЫу \Уго*е йоитп 198 ог~ тезе зоп^з апс! с&псез Ытзе1Г.

Кипаб'з с1озе 1ткз т(Ь 8егЫап Го1к тизк апё пиЫаапз т ЗегЫа

згет т те Пгз* р1асе Ггот Ы $ апетр!, аз ап аоЪегепг оГ те Шупап рго-

роза!з Гог иптп& а11 те 8оит 31ауз, го Ьгт§ аЬои( т ргасасе а гаррго

17
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сЬетепс Ьетееп спе Зоит 51ау реор1ез Ьу (1га«ги1§ со^етег сЬе^г гтшса1

пепса&е ""о опе.

КпЬас врет глуе уеагз оп ПеИ-дуогк ш а11, игпшгд <1о\уп ЗегЫап

гЫк те1ошез (1858—61 т те ргезепсчку Уо)УО<1та, 1865 т те Ргт-

сейот о5 ЗегЫа). 1п аёшиоп Ье керс ир а соттиа1 сопезропёепсе >етгЬ

тапу Й§иге8 т ЗегЫап си1шга1 ап<1 ро1шса1 Шс СГоз11" §1е2т§ег, У1асЬти-

Вогс1е\1с, ею.). КиЬас'з ргоЬп^её згау ш Згет, те Вапы апс! Васка

ассоитз юг спе гасс сЬас те тагепа1 ггот сЬозе ге^опз 13 гасЬег тоге

ехсепзЬ/е сЬап сЬас ггот ЗегЫа ргорег. ВезИез сЫз, Ье пас! тоге аШпку

\укЬ апс! ипйегзсапсИпд оГ гЫк пишс Ггот Ше ргезепс-(1ау Уо)Уос1ша,

\упозе <1еуе1ортепс пай а1геас1у Ьееп тПиепсес! Ьу №езсегп Еигореап

тише.

II 13 а сЬгадуЬаск о Г сЫз соИесгёоп гпаг те зоп§з аге §гоирес! ассогшпд

ю зиЬ)ес1-тапег, пос Ьу р!асе о!" оп(рп. ТЫз §гоирт^, Ьо\уеуег, Ьаз 1»

айуата^ез (гог щзсапсе к а!1о«гз опе го сотраге сЬгТегепс уегзюпз оГ те

зате зоп^ ггот уапоиз рагез ос" те сошигу). Опе оГ те зегоп^ ротез оГ

КиЬас'з соПесиоп 18 те тазз оГ есЬпоцгарЫса1 ааса со Ье г~оипс1 езреааПу

ш те ит-ойиспопз со тсЧукЬии спарсегз, апс! а1зо те сгоиЫе туЫсЬ КиЬаб

соок то \упсе с1одуп чуопЬ апй те1ошез аз ассигасе!у аз роззхЫе. 1п сЫв

\тау Ье сий тисЬ со сазе 1щЪг оп опе зса&е т сЬе с!еуе1ортет оГ ЗегЫап

1о1к пишс.



М1К05ЬАУА НАОгИШЗЕ^СШС-УАЬАЗЕК (Оз^ек)

5КР5К1 АШ21САШ и кцнаСеуом ВЮОКАРЗКОМ ЗЬОУЪГИШ

Орсг рге^Ш заДггща 8гр$кгк цЫгЪепгка и 81<лт(ки

\3 зуош „Рор^зи ШегапиЪ 1 §1агЪегцп га<1п)а ос1 §ой. 1852. йо 1904"

роё паз1оуот „Мо) гай",1 Кипаб ргёе о аУот Вго^га/$кот г ти&ко&га/-

зкот $1(нт1ки: „2а га) ь1оутк заЫгао зат рос1а1ке )0§ од. 1857., *е т за-

Ыгет (12 поута 1 ро ка21Уап)и) ]'о§ 1 дапаз." О орзе^и 1 Ьгощ ипепа за-

ёгхашЬ и 81очтгки, Кипаб )"е огпа&о зато окУ1гпе рос1а1ке. Тако га (Но

код зе ос1поз1 па птуакки д1агЬи зротиф „)ес1по 1000 1тепа 1 ГазсШа",

а па <Но код зе остоз1 па з1оуепзки 1 згрзки д1агЬи „200—300 1тепа 1

Газака1а".

Рос1агке о пазгапки, орзе^и 1 зиоЫт Кипасеуоё 81оупгка па1агипо

1 и роз1)ес1п]ет гекзш, 12 §ос1те 1934. ргИогепот ргерЫта КипаСеуе

когезропёепсце, и ко)0) Кипабеуа зирги^а Магца пауосН да }е „га \п-

)ете I 8У)егзкод гат 12 уе11ке пиМе ргос1а1а Акайепид гпапозй 1 ит^ег.-

пот и 2а§геЪи, Миг1б1и 1екз1коп, га код )е Кипай зкир1]'ао та!;еп)а1 ос!

1850. §о<Нпе, а код зайтИ око 3.000 ипепа".2 Зротетт ро(1ашк оЪ)азп)ауа

§ю зе 1екз1коп, код )'е зат Кипаб безго па21Уао 31оутк, пе па1а21 и АгЫуи

Нгуавке, и ко)ет зе Сиуа па)Уе& (Но Кипа&уе озту&те, пе^о и АхЫуи

1А2И и 2а§геЬи.3

Огайа 81огтгка з1огепа )е и 9 кий)а $ге(1п)е \еНбте, ой кодп 8 за-

(1ггауа)и та1:еп)а1е га роуцези пгуагзке §1агЬе, с1ок )е ёеуега кий)'а т)е-

1 Т1зкап као ргПов иизтпшот Нзги Ргозу)'е1а, Ьг. 19—20, 1904 1 као зерат.

2 КиЬабеуа когезропдепсца од 1. I 1860. с!о 6. IV 1911. ргср^запа КиЪабеуот

гикот 17.по81 15 иуехатЬ кпдда Гогта1а А/4, а па1аг1 зе и киП)ата Ьг. 17, 18 1 19 и Аг

Ыуи Нгуагзке.

3 V АгЫуи Нгуа(зке па1аг1 зе оЫтап зЧатрат 1 гикор1зт тагеп)а1, заЬгап и

30 кий)а, док ее ргеозГаН (Но КиЬабеуе озгауЛте па1ах1 и дги^т агЬКчта 1 Ц1811гис1-

)ата: §1атрапе 1 гикор1зпе котроггсце Ьгуа1акт, згрзкш 1 81гашЪ котрогиога \г Ки-

Ьабеуа агЫуа (50 зуегака) и МигКко) гЪ1ГС1 Ыасюпа1пе 1 зуеи21Н$пе ЫЬНо1еке и 2арге1:и ;

котро21С1)е Ргап)е КиЬаба и (гегоги гаг1(е(а 13(е кпр^пке; ргер18 котр1е(пе КиЬабеуе

когезропдепс^е (гад дг 2дапеса за загадшс1та) и Ми21ко1о$кот гауоди ]А2И и 2а-

ВгеЬи. Ргета дозасЫтип 13(га21уап)Ш1а аи1ога оуое 1ек$(а, 12виЫ)еп )е па)уес1 6ю ой

324 кпНее, ко)е )е, иг котро21С1;е ую1ииз1е А. КаггеШЬаНега, КиЬаб орогибпо оз1аую

Р)еуаасот с1т51уи „КиЬас" и Оз1)еки, 1 ко)е зи, ргета родаата КиЬасеуе идоу1се,

)о5 1911. (1оз(ау1]епе (1ш1(уи.

17*
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йоукое зас1гйа)а.4 \5 )ес!пот од. аезет. зуейп^еуа за 262 рп1о&а па1аге ее

рос1аа о згрзкдт {^агЬетата, зхо пе 1зк1)'иби)е рпзизгуо 12У)езшЬ роёамка

1 и йпщ1т зуейцеухта. Ма1еп]'а1 )е з1о2еп ро аЬесе<1пот геёи, 1ако зе

<Ио пакпастт рп!о§а па1аг1 игуап го§ ге<1озН]"ес1а.

Ме<1и згрзке §1агЬешке иугзгауао )'е КиНаб зуако ипе ко)е ]с, ргета

п)ети йозгиртт ро<1аата> зуо)ош пасюпатот рпрасиюзй Ш гайтт

1 зГУаЫабйт гегиДгаглта рпрасЫо згрзко) пиша 19. зго^еса, Ш зе Ьаг

фе1огтбпо з п)от роуеауаДо. Орзе§, куаНгеш 1 кагакгег рп!о§а оухзю

)е о тагеп)а1и ко)1 )е Кипаби Ыо (1озшрап, тако из. га2т]'ег Ьго}а рп1о§а

1 ипц'етлбй хпаба) ^агЬешка (т ро Т.ас1а$пдт, т ро о'апазпцт пцегШта)

ш]е иУ1)ек ргорогсшпа1ап. 1та ёозга з1иба)еуа ёа ;е Кипаб и 81<ютк

иугзгёо §1агЬеп1ка па гете1)и )ес1по§ ^есипо^ ройагка 1 с!а )'е зуа йокитеп-

1ас1)а па Юте 1 озга1а.5

РозеЬпо ггеЬа 1згаа' КиЬабеуи оЬгайи зггатп §1агЬеп1ка и згрзко)

згесНш 1 ге§15Ггас1]и зггашп §1агЬешка и бЩт зе феНта ро)ау1)и)'и згрзк!

пасшпаии 1 ГоШогш е1етепй. Кипаб )е иойо зресШбпозг. ргоЫетайке,

ра )е и розеЬпот рг11о§и па кга)'и „ЗгрзкШ §1а2Ъешка" заЬгао §га(1и о

„СИагЪегиата Ш(1е§ роп)ек1а коЦ зи рота§аИ ЗгЫта и пдпоуот §1аг-

Ьепот гайи". Типе )е тейи ртта зитагпо рпкагао йорппоз зггапаса

згрзко) ^1а2Ьепо]' кикип.

Кипаб ]'е заЫгао $уак1 ройагак о ^агЬетки 1 рп1а§ао &а иг п)е§оуо

ипе. Тако )е пазгао зкир оЬ]ау1]епШ 1 гикор15шп ргИо^а, кор заскге:

— котрктпе кпр{*е;

— Кипабеуе ргергзе пишбНЬ ф'е1а Ш пдпоуШ Гга^тепага;

— Кипабел е ргер1»е Гга^тепага ЫзюгцзкШ ф'е1а з роёаата о згрзко;

&1агЫ;

— Кипабеуе ргергзе осНотака и. Ью^аГ8ко-ЫЬНо§га&1ап <1}е1а;

— тпо$1Уо б1апака, рпкага, озупа, уцезгл 1 с1г., шегашп и. базор1за

1 поуша Ш ргер1зап1п гикот;

— $1атрашп р1акаш, рошуа, Гою^аГца;

— роаагке ргергзапе за котроггсца ко]*е ]е КиЬаб роз)ес!оуао.

2а котр1еигап]е с!окитепгас1)е Ы1о ;е пеорЬосшо ргозшсИгай, оЬ-

гасНа 1 ргер1зай ргеко згоипи рпЬ^а 1 паз1оуа, уебтот и рег1о<пке, ко;е

Кипаб П1)е сигекто иугзйо и Зкптгк, \е& ]с па п)1Ь ириб1уао и зуоДт

оравката.

Магеп)"а1 и 81очт1ки, 1ако Ьегего^еп ро пабти ргегепигап^а, рогцеЫи,

угзи 1 куа1иеи, ргига иук! и па)Ьго)П1]е 1 па)котр1егп1)е ЫЬНо§гаГзке ро-

4 Оезес зус2п)еуа позе КиЬабеуот гикот 1зр18апе рода(ке о $ас1г2а)и: БНеит!

па$1 па е'агЬепот ро1;и (130 ргИо^а); 81оуеп$к1 ё1агЬеп1с1 (197 ргИо^а); 8гр$к1 %\аз.-

Ьешс! (262 рп1оеа); Ти<1шс1 ко)1 $и шип рота^аН и пакт в1агЬепот гади (267 ргИо^а);

Ти<1тс1 ко)1 га м и $уо)йп котро21С1)ата 8)е(Ш Нпга(а (11 ргЛо^а); $ггап1 81агЬеп1(а

пгч-аГзков роёпеск (62 ргИо^а); 81гибш &г<М1с\)\ в1агЬа1а (122 ргИо^а); §гатраг1 ка)с1а

(22 ргИо^а); Рибк1 кш1аг1, раш!ип, ртад$к1 в1агЬеп1С1 пй. (Вго) ргИо^а ргета гев1вггас1)1

АгЬт ]Ь2.\3.)

5 2ат)е(1Цуа )е тап)кауо8( ро<1а(ака о §1е21пкеги, Ва)1си, Мокгап)си, 1ок8ипоу1би,

1ако зе "\ъ Лпх%\Ъ. хгуога загшце с1а )е КиЬаб рогпауао ппЬоуи с1)е1а(по$(, ра ее 1 розеЬпо

Ьа\ао Ыо^гагзко-ЫЬиортаГзкот с!окитеп(ас1)от, прг. §1е2трего\-от. Ргета гайа ро-

гпасип ро^асипа, КиЬаб )е X). 1епка иугзПо и $1оуеп$ке 81агЬеп1ке, 81. Ь2Кага и пг-

уаГзке, а А. АЬгатоу1са-Ас1е1Ьигка и згрзке е'а2Ьеп!ке.
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<1а1ке №&а. с!оЬа. Май ]'е Ьго] аигепибшЬ, оп§та1шЬ КипабеуШ ЫоегаГз&Ь

гар1за. Уебтот ей ю 1екзг.оУ1 ргеиаташ 12 уе&п ф'е1а Щ 12 §гатре, <1ок

зи Ыо§гаГз1а роёаа ге§1зтгат па^езсе роуоёот зтт котрогиога. Рп1ог1

и апеугит Изитта 1 релоёда, ро ргауПи рогакпий пазгирипа, доейЬата

Ш оЪ^ауЩуащет <1)е1а ро^еситп котрогиога, иугзЧеш зи као ЫЫю§гаГз1и

роёаа. За ёапазп)е§ оТяпоу&а ош зи зуо^еугзпа аокитетасца о аПг-

тас1)1 §1агЬепе кикиге 19. зг.о1)еса ршет зттре. КиЬас ]'е га „Згрзке

д1агЬешке" па1агю роаагке и геогегвкип, Ызгогцзкцп 1 ЫодгаГз&т сЦеПта,

уес ротепию) <1пеупо) 1 репосНбпо) §гатр1, каЫогипа, па котрогкцата,

рккайта... Бак1е, §гатраш та(еп)а1. То ирисще па гаОДибак ёа оё згр-

зйп ^1агЬешка пце сИгекто ггагю роёагке. Ыер1ап$ко заЫгэп)е роадгака

гегиМга1о )е 1 пеёозгасипа као зЧо ей: 120зшу1)ап)е §ос1та гос1еп)а 1 зтгй,

ЫовгаВДдп роёагака 1 котр1еиип ЫЫюзга&кШ рос1ашка. 8 ёги§е ^ггапе,

оуакау рпзшр )'е дапав ёоЬаг рокагЫе1) офека кикигпШ гЫуап)а и ЗгЪф

1 12уап п)е. КиЬаб )е, паипе, 1е§1зтгао и 81отИш иргауо опо §ю зе и

Нгуагзко) 2га1о Ш то§1о загпай о згрзко) §;1а2Ьепо| ипцегпозп кгог догоуо

60 досипа. 1г п)еда загпа)ето 1тепа §1агЬеп1ка, зресШбпоз* п)июУо§ гас5а,

уте §1агЬеп1П гаштап^а, гаит о ф'еНта котрогкога, 12\геёЬата ро-

згеёзгуот згрзкт Ш ЬгуаГзкШ 12Уоа*аба, о ^агЪепип рпНката 1 перп-

Нката, као 1 о тиабот изгапоуата 1 сииЗсуцпа и ЗгЫр. Чрогпа)ето

паст како )е геа§оуа1а згрзка знатра, ко)е )е роёагке ргепозПа, а ко)'е

зато ге§151г1га1а пгуагзка зЧатра. 1г п]й\. зро2па]'ето оёпоз Ьгуагзке кш-

шгпе )аупо$и ргета орзе§и, угзгадпа, куаНгеа, а паго&ю ргета к!е)по)

оргефеЦепози згрзке §1агЬепе кгишге.

1топ ро&макл — СгаЛа

№)У1§е роёасака га 81оьтк Кипас )"е сгрю \г рори1агпо§ Г)ес1п1ка

Угепас роикх г гаЬаяп, ко)1 ]'е, ргеко тскзе* ^ооМпа, Ь!о ргауо о@1ес1а1о ки1-

штод 1 )аупо§ йуота Нгуагзке и ёгидо) ро1оут1 19. зю1)е<&.в Кипаб )е

1 зат сезго зигасИуао и Ухепси као р1зас зшё1)'а, с1апака 1 кгтка, ос! ко)Ш

ей га згрзки р0У1)йЛ гпаба)П1: топо^гаП^а ]олр Ёканцет1 \ Вк^га^а

81аое Актап^етс.* V кгша па га<1 Ьгуа1зкод кагаИ&а КиЬаб ]е уг1о юр1о

рйзао о гепоги Згеуапи Везка§еуи,9 о Згетси М1и Оге5коу16и,10 а и озугш

па копсеп ВоЬгоуо^аЙсод огкезиа Нгуагзко^ зоко1а о „Вауоп)1 па Ко-

зоуи" СУ1(1а Нау1аза.и Зигасииа Угепса ЫИ зи 1 аги§1 §1а2Ьеп1С1 1 кп)1-

2еуп1а. Ьйбето У)екоз1ауа К1ш6а, ко)1 ]с оЪ)аУЮ газеЬпи зш<и)и „С1агЬа

и Згоа",12 па ко)и 8е КиЬас безю рог1Уа и зуош Зкупгки.

КиЬпка „Ызгак" и Угепси гап1т1)1Уа )е ро шги кгагкш, аН гпаба^шЬ

ргЛода 12 8уШ оЫази кикитор; йуош, ра 1 §1агЬе. Рп1ог1 и „Ь1згки" иуцек

' Магю )е и 2актеЬи о<1 1869. с!о 1903.

7 У1епас, 1897, Ьг. 4, 5, 7, 8, 10—15, 17021 1 25 (розюН 1 верагаО-

8 1«о, 1879, Ьг. 48, «г. 764—766.

» Шо, 1882, Ьг. 2, 3.

" Ыо, 1871, Ьг. 10, 159.

11 Ыо, 1887, Ьг. 7, 107.

» Ьго, 1886, Ьг. 46—48.
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8и апопиши, гако с1а ее дапа$ за ^^игпозси пе тоге изгУгёШ гко )е аигог,

безю уг1о кписк1 оЬо)ешЬ сек&оуа, па рпт^ег кпйка па йтщо, ропоуЦепо

1 <1орип]епо 12<1ап)е 2Ыгке $гр$ЫН пагойпгк щага ]. Мад)'агеу16а,13 Ш озупе

па поуо 12с1ап)е Ыаике цкттк рутсгоа поилке Бгадшта РЛагека.14 Кагак-

т.епзйбап )е зшу р1зса (Ш р1заса) Шг гааоуа, код д1агЬепе е1етете — §1аг-

Ьепи 1егтто1о§1]'и, пагтотгаащ 1 з1. котрапга за Кипабеуцп, Ш ирибще

пишбаге па п)е&оуе гугс!п)е. „Ызгак" 12У)е§1ауа о ргесиго^есип Ш оагхатт

копсегита гергос1икиУ1Цп ит^еиика а ЗгЬце, о рпзизгуц котгхшсца

згрзкт аигога па копсегйта йотабт игуойайа и Нгуаккоь о 1гс1ап)цпа

поуШ котро21а)а 1 риЪШсасца, аопоз1 пекго1о&е иг Ыоцга&ке рос1а1ке

1 аги§о.15

1г г^есийка Г>гсщо1]иЬ,и код )е ро за<1г2а]и 1 копсерсщ Ыо уеота

зНбап казш)ет Угепси, КиЬаб )е и Зкптгк иугзйо Ро1пе&оУ1сеу рпкаг

ореге „2ги)д" Ас1е1Ьиг§а АЬгатоУ1са 1 уцезй о Н1ауабеУ1т 1 Ьйбггеуцп

котрогкцата. \ъ гаЬаупо-роиспо§ базор1за ЫаНе воге /ш,17 12 гиЬпке

„Ре1)Т.оп" ргепю )'е росЫке о 1гуеаЪата ЗшпкоУ1сеут котрогкца и 2а-

дгеЬи 1 ириб1Уао па уг1о ор&гпе ро^Осе о §1агЪепо) фектозй 3. Ьйбага

га п)едоуое Ьогаука и Нгуагзко).

КиЬаб икаги^'е 1 па рп1о§е и ргуот Ьгуагзкот пишбкот базор1зи

Сиз1е.16 То )е клока перогпага аисога па гЫгки котрогкца Т. Озгодба,

8гр$Ы яоис\, паго&пе р]е$те I 1§ге; рогтупа кпика ВоиЬекоуе котро-

асце „Уезе1а )'е ЗгЬасфа" 1 озугтл па котроасце Б. 1епка, М. Тора1оУ1&,

]. 8уоЬо<1е 1 3. ЬЯбага.

КиЬаб зе копзи 1 роааата 12 ЬгуаЫоЬ базор1за: Кщг&еопа зтогга

(РЛагек), Вот г и>у« (Агапазцеухбеуа), Р]еоасЫ чуетНг Оепко), §ко1а

(Рогип&с), г.е <1пеуп1ка ОЬгог (Везказеу, Р. 8Ш)апоУ1<5, Ьйбаг, 8гапкоу1б,

КиЬа, То1ш§ег), Банка Нпака (8шпкоУ1б), Рогог (АЬгатоУ1б 1 31апкоУ1с),

Ыагс4пе потпе (Раби, 31апкоУ1б), А^гатег ТафЫи (Оезкаёеу), А&татег

2а1ипц (8шпкоУ1б 1 Раби), ка1еп<1ага Во^ :' НгоиН 1 дгидо.

Ргета рп1огшш ко)е ]е КиЬаб герзгпгао и зуош 81отгки тоге

зе гаОДибш ёа П1)ес1ап базор18, ра П1 Угепас, т]е з1згетагзк1 ргайо §1агЬет

ЙУог и ЗгЫД, уеб зи зе роугетепо Ы1)'е2х1е 1 котепйга1е зато опе ро)ауе

ко)е зи розгеапо Ш перозгеапо Ы1е и уе21 за Ьгуагзкот ки1шгот 1 ит)"ег-

П050, Ш зи зе роааа ргепоз1И гигтзй 12 згрз1иЬ 1 <1ги§1П 12Уога. РоггеЬпо

Ы Ы1о ирогопи па ойзизгуо рп1ода згрзкт аигога и гигакко) §1атр1,

1ако )'е кга)ет рго§1о§ У1)ека и ЗгЫ)1 уес оЬ)ау1)епо пекоНко тигхбко-Ы-

8Гог1]'зк1Ь Й)е1а, а 1г1а21о )е 1 @1а2Ьеп1 базор13 Сш1а1о )о§ о<1 1886. §о<1те.

РозеЬпи уп^естозг бте 81агЪепо-геоге1з1и 1 ргакг1бИ рг1гибп1а рг1-

1огет 81(птИш. То зи, аапа$, гагпета 12(1ап)а ргуШ згрзкШ геогегзкШ

и<±гЬетка МИапа МИоуика, ТеопёЫ отогп тиггке (Веодгаё, 1866), 1 Ыаика

18 Ыо, 1890, Ьг. 10, 160.

14 Ью, 1889, Ьг. 46, 735.

18 V Ухепси $и оЬ)'ау1)'еп1 рос!ас1 о 81це<1еб1т ^а/Ьешата: Т. Ап<1ге)еу1си, 51ау1

А1апа81)еу1Й, 8. ВезкаЗеуи, Б. 1епки, I. Маяагеу^и, кпеги М1гки, I. Расии, 1огапк1

5ю)коУ1с, В. В1а2еки, О. НауЫи, V. Ноге)5еки, 8. Ь21саш, К. ТоНпвеги.

1в ГгЬгю )е восПпе 1858, 1867. 1 1868.

17 Ыагю )е и 2аегеЬи од 1862. до 1866.

18 Ыагю ;е 1892. %ой. рой итес1ш§(Уот V. К1а1са I V). Иоуака.
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0 типа, (Вео§гас1, 1867). КиЬаб рпЫе ргер1з Ш ириске па зЩейебя

пишбко-геогекка с!)е1а : Э. В1айек, Ыаика ^.аятхк ро]пита тиггке; Т>.

Ноиг, С1агЬепа 1еоп]а; 5. Ьйбаг, Црша и ^1агта ргаяА1а %1агЪе; А. Мак-

зипстс, Викоаг г Шапка поспод реоаща, 1ги&аьаще чпоИпе ротоси пагойтН

резата и 1п зуезке 1 Каггрм иЫгеЦгта озпсптгк 1ко1а; 8ко1а поспо^ реоаща

\ 8кс1а га тоИпи МПапа МПоуика; 01ачтг ро]тот тиггке ]. Рабиа 1 с1г.

Ос1 8У)егоупШ 1 сгкУепШ р^езтапса 12ЙУа]'ато з^ейебе: ]. К. Вог-

^апстб, Ыою1па Ласка роу'апка; V). Ог|>тбеу1б, Р]езтаггса га тЫег;

Р. 5Ю)апоуи5, Резте и дюа />1аза га ибепгке озгиюпгк 1ко1а; гапт котро-

21сце га сткуепо Ьо#оз1иг)е М. Тора1оу1б, Ппагцда га дпа %1аза, Озто-

1>1а$тк, \е розеЬпо Сгкоепо рщаще Когпе1ца Зшпстба.

2Ыгке пагосииЪ теЬсфа ко)'е КиЬаб ге^зтга и 8Уот 81<лтгки зи

зН)ес1есе: А. Каких ЗгЬзкг парет (Веб, 1854. 1 1855), с1езе1 згрзкШ па-

го<1пШ пареуа ко)е )'е рпорсю Е. Ко1агоУ1С и базор1зи ЗегЬзке 1еюргзу,

1828; 5. Ьйбаг А1Ъит згрзкгк резата, (ВгаипзсЬзде1(>); ]. Ма§)агеуи5,

ЕЫгка згрзкгк пагоапгк резата (Вео^гай, 1888) 1 ТЫгка згрзкгк пагоапгк

щага (Веодгас! 1889); О. МПагктс, ЗгЬзке пагоапе г%ге, (Вео§гас1, Ъ.%.);

А. ЫисоИб, Зю згрзкгк резата (§гатрапо 8ато 10, 8<>с1. 1863); Т. Озюрс

Згрзкг гтюг, (Ыоу1 8а<1, 1891), К. 5гапкоу1С, ЗгЬзке пагойпе резте (Веб

1859, 1862, 1863).

Као 1гуоп ро&иака КиЬаси зи роз1ий1а Ызгогцзка 1 Ыо&гаШсо-

ЫЫю&га&ка фе1а: 8гЫ]а V. Капба, (Вео^гай, 1887); Ро^Ш па аапазп]е

з1ап]е пазе тиггке Э. Оегтекоуа.19 ВетеИбеуа Ыо§гаП]'а К. Зшпкстба,20

таит Ротепгк М. В. МШбеу&а (Вео§гас1, 1888); Риаща га рпкирЦаще

тиггбкгк оЫ6а]а и ЗгЪа Зокзипстса 1 Вогйеуик (А1екзтас, 1899) 1 йт.

КиЬаб )е ириб1Уао па ргу! згрзЫ пишбИ базор1з Сш1а1о, кор )е 12-

1а210 и КЛапсИ 1886. 1 1887,21 с!ок зи ти 81рзка (1пеупа §1атра 1 репосИка

ЬШ тап)е <1о8Шрп1. Керзгпгап )'е тап)1 Ьго) ро<1а1эка \г Ьеюргза Маасе

згрзке, 2аз1аье, ЗгЬзкгк йиз1г<уоатк пспппа, Иатсе згЬзке, ^аVО^а \ Ргеоа'тсе.

Вго)пе роёагке ргер151Уао )'е сИюкто за котро21а)а ко)е )е роз^ейоуао,

те<3и ко)'ипа )е уеС1 Й1о §гатрап и згрзкип Ш уо)УОЙап81ат §гатрап]ата.22

1еёап ос! па)8Шг1)1Ь йокитепага о вгрзко) §1агЫ и 81<птгки ]'е КиЬа-

беуот гикот ргерхзап Ггарпет: а Кашггоуе ри(ор1зпе кп)1& ЗегЫеп,

оЬ)ау1]епе и Ье1р21§и 1868. КиЬас ее копзйо таИт Ьго)ет вггашЬ 12Уога,

о<1 ко^ ггеЬа зротепии рп1о§е а Ыеие Шепег Мизгк-Еегшпд (81апкоу1б),

Шепег Ткеаш Скгопхк (1апкоу1б), гаит \ъ та(1агзко§ Н81а ЗгаЬаска (8.

Агапаацеуф, се§ко§ ЫагоЛт Ызсу (1уап15еУ1б), 8ага)еУаке Ыайе (1уаш8еУ1б)

1 тозгагзке 2оге (ОоиЬек).

19 Ьсюр15 Маисе 8гр$ке, 1874, кп). 116.

80 Ьеюр18 Маисе згрзке, 1865, кп). ПО.

21 Котркгш иуег $У1Ь Ьго)еуа са8ор18а ОшкЛо па1а21 $с и 2артеЬи )ес1шо и Ки-

Ьасеуо) 081ау$Пт и АгЬауи НгуаГвке, кщца Ьг. XXIII.

22 Х5 Ыоуош 8а<1и 1 Вео§га(1и с1)е1о\ао )е и рго51от 81о1)еси с1)'еН шг $(атрат1)а:

Р1а(опоуа кп]1вореса(П]'а, 1г<1ауаска кпрхшса 1 $(атрап)а А. Ра)СУ1са, §(атрап)а 1 кп)1гага

Ьике 1ос1са, Вггошк 1вп)а1а Рикза, Ер1зкор8ка $1атраг1)а, 1еплеп$к1 тапакГ1г. Кга-

1)еу8ка 8гЬ8ка катепогегтса, 1е §(атрат1)а 1 Шо^га^а Репа Сиг&са. А Каха\о$ Ьгасе

РороуН 12 1879. ргауа )е пгшса ти21ско-ЫЫю8таГ$кШ ро<1а(ака.
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КиЬаб )'е ро5)'ес!оуао 1 уеа Ьго) котрогюца згрзкШ аиюга, гкатратЬ

и Веси 1 с!ги§1т йгасктта 12Уап ЗгЫ)е, а 1 опт ко]е ей зато ргета згрзкот

1тепи и паз1оуи иугзгепе и оуа] к&чхат, Ъег оЬага па роп)ек1о котро-

гкога 1 пцезю шЛауап^а.

Као 12Уог роёагака роз1ийо ]'е ташЧ Ьго) р1акага 1 од1а$а гайт Го-

ю§га*1)'а, р15ата 1 с!ги§о. й 81оьпгки зи 1 ого)пе Кипасеуот гикот 1зр1запе

оразке Ьег огпаке 12Уога, 1е изкат, 1$ю (ако перогпай, поУ1п?к1 Ггарпепи

па паЗет 1 п^етаскот )С21ки.

АЪесейт ге&Наг тепа

Ргу1 §1агЬешк ко^е^а )е Кипас, ргета аЬесес!пот гес1и, иугзгёо и

8УО) 81оцтк )е уюшгзЙ У1ГШог 1 котрогког АВКАМОУ1<5 АиСШЗТ-

АВЕЬВЦКС. 2аЬуа1)и)и<Я сицепка ёа )е Ыо зк1 ргуов згрзкод копгша

и Саг1§гас1и, §ё)е ]'е 1 гоёеп, КиЬаб ]е АЬгатоУ1са зтаггао згрзккп §1аг-

Ьегикот.23 ЗйптНа» ]'е ргиойеп, Кипасеуот гикот ргерйзап, Ро1пе§;оУ1сеу

рпкаг АЬгатоухсеуе ореге „Хину!",24 1 пекоЬко поутзкт Гга^тепаш

Ьег ЫЫш§га&кш ро<1агака. Вю^гаГзк! роёаа, роска о АЬгато\'к:еуот

гергосШкиупот 1 котрогкогзкот гаёи, о п^е^оуо) ореп „2ппу1", ге о

300 доскпа згаго) йлуотщ, иуг§1епо) и ореги, о сети )е р^зао Рогог 1866,

12позе зе и тги гикор18пШ КиЬасеуШ Ы^егака. АЬгатоую )е котротгао

1 зкпГопце, зопаге 1 куапеге.

ТО&А АМЖЕ7ЕУ1С )е Ыо уекка перогпашса га Ьпгайки ^аупозг.

Ирогпаг за роаагкот с1а )е Апс1ге)'еУ1С Ьогаую и АизггаН)!, апопкпт 12-

у)езиге1) копзгайга с1а )е па§гас1и ос! 200 <Ьпага, па копкигзи пекод Ьо-

ВаОД гг^оуса п. Вео§гас1а, га когабпки и саз( скате „КетапЦс" МНоза

Суеиса „ск>Ыо п)е1а То5а АпсЬе)еУ1С а АизггаН^е...".28

ВюегаПщ ЗЬАУЕ АТАКАЗЦЕУГС оЬ)а\гю )'е КиЬас и Ухепси

рос1 паЛоуош „1>уне Ьгуакке ипуетке".26 Кагуауз! )е ппгагзкот ит)ег-

тсот, гЬод ргоШгзкод зи»уа п)епод оса, иуагепод П)естка, Кипас и оуот

ЫодгаГзкот рг1каги 1211051 1 зуо)а 5)есап)а па котакге за 81а\'от Агапа-

81)еУ1С, ко)'и )е рогпауао )'о§ и зуот оз1]ескот рег1оёи. \5г рооа(ак аа )е

гойепа и Оз1)'еки 19. XI 1856. и ргауозкупо) оЬке!)1, КиЬаб копзШЙга

дя )е, 1ако )*е рпта1а роёике вс1, (аоа иуагетЬ ис1Ге1)а @1агЬе и Озцеки,

31аука 1рак озга1а затоик! д1агЬетк. 118р)еЬе, ко)е )е розйгауа1а као к1а-

У1П8иса па тпге)'ата ро аизггцзкип 1)егоуаН5ита, гапт и Рези, ЗотЬоги,

Оз1)еки, Огайси (Огаги), ЗиЪоиа, Зе§есЦпи, Йоуот Зайи 1 аги^'е,

ге215Гг1га1а )е 1ас1а§п)а згатра, ра 1 поуозаскка 2.<кнхоа, ко]*а шпес!и озга1о5

рше: „Табпозг, гиппа, 1апкоса зау1ас11уап)а зуШ гепп1ск1Ь 1е§коса, Ъезе

паз с!о изЫсеп^а с1оуе1о'27... Мас1агзк1 Из: ЗгаЬмка зе апа1Шс1а озугсе

33 Ргета МихИко} епс\Ыор«сИЦ АЬгато\чс Аирта! ]с Ьгуа^вков рог1)ек1а; М. Е.

I, 2авгеЬ, 1971, 81г. 8.

34 Ьгаво1)иЬ, 1868, Ьг. 41. 18(1 ргЦиа иугкеп )с Ггавтетато и ровЦе<Зп)1 Ки-

Ьабеу 1ек51, ко)1 )с оЬ)ау1)еп га п)е(?оуа гКо1а и Рго«у)С(1, 1910, Ьг. 1.

3» У^епас, 1887, Ьг. 38, 81г. 608.

34 У1епас, 1879, Ьг. 48, Яг. 764—766.

37 2а8(ауа, 1874, Ьг. 30 ой 26. згрп)а.
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па п)епе котрогкце, и ко^та $е орага „гшшка1па ог№§гайбпа когекшо$г

п)егта гааа 1 з^игпозт. ... ко)а пат ргига паёи, с!а бе ее ёо оп{рпа1пози

гагуШ". 1лз1 зау^еице <1а иЬиёисе гаЬеге Ьо1)е пар)еуе као гете, )ег )е

„рокагак аа )е уо1)"па пагости пази §1агЬи §;о)т 1 п)0) зазта зе розуейп".28

РозеЪшт ргПо^от КиЬас иг кгагке Ыо^гаЕзке роаатке оЫау1)и)е зтП

8. А1апазцеу1б и рго*тси 1897.2В

V росШо) ЫЦе&а бкато росктке о 8гЬти А5АЬКОУ1С ЦГШЕ-

УГШ ко)1 )е рос! ипепот РОКЕВ1 пазшрао тподо ^осипа и тадгагзкот

пасюпашот кагаШт и Рези. Кипаб па&айа о гах1о§и п)е^оуа пезшпка

за орегзке зсепе, па ко)0) }е шр)езпо пазшрао и ореп Ри&о1епо.

ВЕОСКАВАС ХОУАЫ, зротице зе као аигог теЬаце „Око с1га-

808а."

12У]езп1 В<ЖГА>ЮУ1С, ге§1зг.пгап и Зкюпгки писцаНта I- К.,

рпзтап )е као игесиик 1 12с1ауаб Ыою1пе Ласке ро/'апкв I сио30 1 „Р)езте

па Войб", ко)а )е оЬ)'ау1)епа као ргПод и Имели.31 Кипаб ириске па ор-

$1гпи апоштпи ктЦщ и ОшЫи и ко)0) зе 1зибе с1а )е 1 резта „ро зга-

ппзкот пареуи О. Ророугба и по*е гаЬекгепа 1 2а 6мл д1а*а иаезепа",

рппцег 1о§е котрогкаопе кпшке 1 йя гхеЪа „ргагшпи и пазо) сгкуепо)

§ко1зко) пишбко) кп^еупозй, пе яато куатпайупо, пе^о 1 куаИшгёупо

рорип)ауаа 1 Ьовайи".82

СВХЕЩАК МЕБУЕБОУК!; V., коЦ зе ргета КиЬабеуип гико-

р15П1т Ы1]езката госЦо и Оозрки око 1870. 1 Ыо §>гас15к1 1цебшк и 2е-

типи, иугйеп )е и 81(п>тк као аигог Ытпе р)'еуабко^ опйгуе „Офек"

па 1ек51 Т. НгапПоу&а.

Розго)1 тподо роаашка о Нгзкот гепоги згрзко^ рогцеЫа 8ТЕУА>Ш

ВЕ8КА§ЕУТ_Г, ко)1 )е 12У)езпо угцете Ыо б1ап 2а§геЪабке ореге 1 орегеге.

Ргуе уцезй о рпзизгуи Ьезказеуа па га^геЬайко) зсет скато и Угепси

оё &осипе 1882, еФе и озугш па ргесЬтуи „Когпеуфзка гуопа" и гиьпа

„Нгуагзко кагаИ&е", КиЬас р1§е: „Оо$ройта Безка§еуа ргу1 риг зат

био, м зе шзат то^ао йозга иНи кгазпо^ ще%о\о% гепога..." Кипаб,

доюуо обтзЫ, зау)еги)е Безкайвуи с1а пе „Гогота 5Уо|е Ыа^огуибло §г1о,

зато гаю, да ти зе юН роуксКуа коНко опоти, ко)1 иг11кап]ет побе оЬ-

бтзгуо ргеёоЬт..."33

8Н)ес1еб1Ь досипа Угепас ге^зтга пазшре Оезка$еуа и орегата

„Мапа" 1 „арапка",84 йок и гиЬпа „Ызгак", йопозё Ыо^гаг^и 81еуапа

Везка§еуа, иг оЬ)'ауи п^едоуа пазшра и орегх „К1ко1а §иЫс ЕппзЫ".35

II 1екзш зе 1зибе да ]е БезкаЗеу га зуо§ Ьогаука па Ьео^гайзко) зсеп! (1875—

28 ЗтаЪа&а, 1874, Ьг. 30, о<1 26. вгрп)а; 12УосШа )е Рап1а8»е йс Сопсеп ор. 1

„Ыа 1е т181ип" 1 СЬапзопеие 81ауе ор. 2. „йзиь Ш1а> тШ годе", оЬ)е Сатрапе и

Ье1р21ки.

«• Лот I №у«, 1898, Ьг. 2 1 3, о<1 1. уе1)а6е. Рос1а1ак о 8ПШ1 8. А1апазцеу14 пце

геедвСпгап и М. Е.

»• Ой1а§епс и Кшакци Ьгабе М. РороУ1(5, 1879.

81 ИеУеп, 1885, Ьг. 24.

" Огк1а1о, 1886, Ьг. 2, 81г. 31, 32.

»» У»епас, 1882, Ьг. 2, 8Гг. 3.

"* Ыо, 1883, Ьг. 22, 81г. 363.

»» У1епас, 1888, Ьг. 15 I Ьг. 43.
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1881) ргеуео па згрзк1 котас!е „Каётбка роЬипэ", „Сапбт зигп1к" 1

„Во) коё Опукж". ОЬгог ЪЩе& шр)с!е па$шре Гкезказеуа па Ьи<ит-

ре§1ап8ко) зсет и и1оза {*гоГа А^ау^уе,36 йок 1зи Из* т %одтс казпце,

за обшт изтсещет Ы1)ей роугагак Безказеуа па гадгеЬабки зсепи, пакоп

и5р)еПЬ §о$ю\ап)а и КизЩ и ко)0] ]е „заЪгао тподо кгазпШ пар)еуа".37

Кипаб ге^рзтга 1 Р. Б1М1СА ашога тизко^; гЬога „Моге пи 8е"

1 котроасце „1Лю)па 1гиЬа", ^1]'а зе догеоЪа зротице и Ушгси, роуодот

овугш па ргоцгат Копсет ибке^зкШ рпргаупУса и Ха^геЬи.38

СТ1ЖКОУТС ЫНСОЬА, )еаап оа рюшга зфзке пишке, зротице

ее и 81сптки зато за с!уэ ргИо^а. Ргу1 апоттт йзкат ргПод заёгй росЗагке

о С)игкоУ1сеУ1т котрогкцата: „Кеуегот те гуа" \г 1845, пг бци зе

те1осИ)и р)*еуа1а 1 р^езта „ВиЬап) зипо ЪисИ" 1 ,№ьЩ и>га| 8гЬте" \г

1847. восйпе. Оги^ ргИод, пар1зап Кипабеуот гикот, 1гпоз1 ершэёи о

О)игкоу15еуот гаршуап^и те!осИ)е Ызтзкоуе рорцеуке „О) Ыазг",39

ргета р)'еуап)и кпега МПоза ОЪгепо\1са 1859. ^схЦпе.40

ОК.Щ1С КЕКОЬА иуг§геп )'е и 1екз1коп зато гЬо^ рос1а1ка дл )е

гцедоуа котрогкца га ти§к1 гЬог „8к1орх о51", ргета Кипабеуо) гико-

р1зпо) ЫЦеза, р)еуапа па Ве^есН и Озцеки 14. I 1868, док зе Б. НАКЬ

зротице као ашог 4-^1азпо^ гЬога „Войспа р)езта".

2а 1УАМ1§ЕУ1СА 10УАМА, котрогкога роп)ек1от а Сте Ооге,

розюр пекоПко рп1о^а. йг ройагак 6л )е те^оуо „Ого" оЬ)ау1)епо и за-

га^еузко) ЫшИ §ос!те 1901, Кипаб ас-поз1 1 пеке Ыо§га1зке роск&е. Као

Ьогоуойа Каёшбко^ реуабко^ с1ги§гуа и Веоргаёи, 1уат8еУ1С )е ашог

зН)е<1еб1Ь котро21сца: „Оепега1 Ье§п]апта таг$", „№гоап1 гЬог", „8грз1а

огао", „ЬщЬоуапка", „Ргл уепас пагоётп резата" га огкезгаг, „Каскибко

ко1о" га огкезшг, „Бга^ Уепас пагоошп резата" 1 „Опо) р1ауо)а" га

зо1о иг ргатщ огкезпа, „8тгг та)ке ]и%оу\{&" 1 „Ва1кап$к1 уепас" га

огкезгаг. СосЦпе 1890. апеута А&гатег Яегшпц41 1 Ыаг<хЫ Кяу а Ргада42

ге^зтгащ гга^бпи зтгг оуо§ Ыепигапо^ котрог1гога — шарап)ет и

уоскта У11ауе. 2апйп1)1У1 зи рос1ас1 о стектот котакш Кипаба 1 1уэ-

т§еу1са. КиЬас пауоШ дя ти )е Гуап18еУ1б, као Ггекуетапт Огди1)8ке

§ко1е и Рга§и, роз1ао зуо^е поуе згатрапе рор1)еуке, иг то1Ьи „да ти

зис1 8УО) 12гебе". КиЬас ойеоуага 10. II 1889. и оЬНки рг1Уате кийке,

иг озугг па го „§го )е доЬго — ро па§о) гга&сщ, а §го пе уа^а".43

1гуа1кот а Нвхя УРгтег ТНемаг — СНгопИг** оЬ)ау1)и)е 8е пазшр

оретод р)еуаба Ви§АЫА 1АККОУ1СА и ореп „^ИЬе1т ТеИ".

зв ОЬгог, 1889, Ьг. 22, ос! 23. IX. Рос1ас1 о па$шр1та 5. Бе$ка$еуа па1агс ее 1

и У1епси 1884, Ьг. 14; 1886, Ьг. 18, 37, 45; 1887, Ьг. 43.

»' 1«о, 1892, Ьг. ой 7. V.

38 У1епас, 1872, Ьг. 10, 159.

*• Рогпаи 12 кп)1ке Уа1го:1аь ЬЫпзЫ I гуевсюо АоЪа, 1887, 27—28.

40 Роёагке о С)игко\1си оЬ)а\'1о )е КиЬа2 1 и топо^гаП)! }оир 51егхщет, %Хх. 31,

38—39, 1е и 2Ьопики Зи&по-51(»1}егяке рорхське, кп^еа IV, иг р)евти Ьг. 1568, %й)с

8рот1П]е п)евоу Ьогауак 1 (гае^пи ячп и 0$1)еки.

« 7. I 1890.

« 3. 1 6. I 1890.

43 11рог., КиЬаоеу Впе/коргегЬисЬ об воа. 1886—1893, рой Ьг. 147.

** 22. 8грап) 1870.
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Котрогког 10УОУ1С 5РШ.ГОСЖ а Коюга зротю^е ее као аиЮг

рорцеуке га гепог 1 Ыауц- рой паз1оуот „]& ге бекат".

\5г 1те ]ОЧ1С ЗР1К.ГОСЖ45 КиЬаб >е<дпо аопо81 роаагак <1а )е

аигог р^езте „8)еба$ И зе опод зага".

КАЦШ2 АЬ012 (Ш У[ЕКОЗЬАУ) )е рпзитп и 81<готки за рег

рп1о§а. V рор1зи Ка1аигоут котрогкца, ргета роааата ш оЬ)ау1)ешЬ

фе1а, КиЬаб паЪпцз зЩеаебе: Гатггци га §1азоуи „ЗЧо ^е Ьоге пизН то)е",

та „Зуш! уезе1о пек зе оп" 1 „ЙзкЬк 8гЬа", „Ве1§га<1ег Катаппеп-

(ЗиасЫНе" га §1азоУ1г, „Резти 81)аге1пе ёозросибпе Ро1екз1)е" 1 ёуа зуезка

„Згрзкш пареуа" га Гогсергапо.46 \]г ройагке а Капсеуе кп)1{»е,47 КиЬаб

;Л§шга 1 „ВЬзеша Ратаз1е-ро1ки" га ЫаУ1г, а гаит с1опоз1 р1ер18 'а ргед-

доуога „ЗгЪзЙт пареу1та" за рогпают Какигоуот копзшасцот, аа

)е пето^ибе пеке пазе пагоапе р)езте „рокагаи ротоби оЫбпе зетю-

ВгаГце".48

КАТАШС АЬЕКЗАЫОАК, ашог )е згатрапе Гатагце га §1азоУ1г

па Ьаг! бепп згрзке те1осИ)е рой па81оуот „Епппегип§ ап ЗегЫеп".

]. МА01АКЕУ1СА иугзгауа КиЬаб и Зкптлк као аигога йуци гЫгЫ

га Ыаук: ЕЫгка .грзкгк пагоАтк щаха (Вео^гай, 1889) 1 ТЫгка згрзкхк

пагоАтк резата (Вео|*гаа, 1888), 1е ириске па озуп и Угепси об 1890,

дйе зе и гиЬпа „Ы51ак" о§1азауа Агщо, ропоу1)епо 1 аоршцепо 1гаап;е

оЪци гЫгкх иг гаштЩуи апоштпи кпйки и ко^о) зе каге: „и (о) зи гЫга

гаЫ1)егепе те1оси)е 60 пагоапт дата а па^агНбтдЬ кга^еуа ЗгЪце...

Сиапа пат зе игл Ьагтопйгасца йЬ 1§ага." I пакоп копзгагасце <1а зе

аигог пе ёгй пабе1а ко^а )е КиЬаб изгапоую, пазгау1)а: „Ыаз Ы иуеПке

гатта1о 1 го, како )е до^р. Мад)агеу1б ге 1§хе Ьагтопшгао."49

1те А. МАК31МОУ1СА. зе па1аг1 и гикор1зпот 12Уоаи и Канйо&а

Ьгасе М. Ророухб,50 и ко)ет зе о§1азауа)и п)'ееоУ1 реаа§о§1а рпгибша:

Викоаг ! бйапка потов реоаща зу. I, Ка&рш и&геЩта о$поьтк $ко1а,

иг рге4^ап]е то^а Ьикюага I сиапке помоц реюаща I 1гисаьап]е тсНпе

ротоси пагойтИ резата га ронерепо исеще. № 1з1от т)езт па1а21 зе У1)ез1

с1а )е П)е§оу ти$1а гЬог „Бок )е пата МИо§а )ипака" р)еуап па ВезесИ

и Оз1)еки ^оёте 1868.

МАКШКОУ1(5 1031Р, уг1о р1оёап згрзк1 котроигог, Иео1ое па-

аопа1по8 зШа и тиг1С1, ргес1згау1)еп )е и ЗкптНш за оуес1т рор1зот

<1)е1а: „Не)" 1гиЬаби" га ти§к1 гЬог, „11Ьо)па резта" га беГуегор)'еу, „2Ьо-

§от" затор)еу, „Ро)1е рГ1се" га гЬог, „Вгапкоуо ко1о" га тиШ гЬог,

„II Ьо)" га тиШ гЬог, „8гЬзк1 пареуГ' га гЬог, „Ко1о пагоапШ резата"

га тиШ гЬог, „Ро<1 репйгегот" затор)еу иг §1азоУ1Г 1 „Казхапак" зато-

Р)еу иг ^азоук. В11)'ей зе „2уибпа ёауоп^а" за пар^еуот сгпо§огзке р)'езте

„Опат' опато" га 51азоу1г, ко)а ]'е изкапа и Рапбеуи 1882. доёте. КиЬаб

)е и Зктпгк иутю 1 рг1)ер1з осИотка а озУПа V). К1а1ба „С1агЬа и ЗгЬа",

оЬ)ау1)"епот и Угепси 1886, коД зе па)Уеб1т а!)е1от осЬю*! па гас! }. Ма-

43 Моеиса )е ^ге$ка и 1тепоуап]'и.

44 5г^А« парепх, I 1 II а1о, ВеС 1855.

« 8гЫ]а, Веовгай, 1887, Лг. 305—306.

48 11рог. 81<пт\к, 5грзк1 81а2Ъешс1 Ьг. 156.

«» У1епас, 1890, Ьг. 10, зи. 160.
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ппкоу«5а. Магиткоухб )е, ргета КЫси, „рт 8гр?1а §1агЬо(Уогас, ко)1

пашшсе ргоибауа рибки роргеуки, с1а Ы ргета п^о) згуагао ипцете ро-

р1еуке. Ро2па)ето )ес1по озат кота<1а п)е§;оу1п, а тогето га зуе изптсИи

ёа зи го ит)ете р^езте, зас!а 8аз1ау1]'епе розуе ро те1осИа, пиша 1 Ьаг-

тотгасЩ пагосшо) ... ]. Маппкстс ш)е зато у)е§1 {^агЬоПгогас, кор

)е ргоибю га)пе згрзке пагосте §1агЬе, пе§о )е 1 геогеик, кор )е уеб и угёе

ргШка зат штасю како с!а зе зтга §1агЬа ргета пагосто)." V орйгпот

рпкаги К1а1с ргешш а Ргеодпке озупе ]. Маппкоу^ба па котроасце

]. Рабиа, па бозЮУап)е гЬога 51ау)апзкь па ргоЫете з1ауепзке ореге иг

оЬ]азп]еп)е „(1а 1 и Вю§гас1и 1та КипабеуШ рпчгаПса, код изуорзе п)е^оуе

2(1гауе 1 когекте пагоге 1 кфе".51

МАКШКОУ1С КОЗТА зе )'ау1)а и 1ек51копи као аиюг котроа-

сщ га ккшг: „Буе згЬзке резте", „Кгог ропоб пети 1 §изг.о дгап^е"

1 ,,Кас1 би)ет з1ауи)*а" о корта зе Кипаб, и кгагко) ораза, пе гггагауа

па)роуо1)П1)е. Роёагак о гкатрапщ ккунзкш котрогкца „Ап ёег 5а\е

ипд Иопаи" 1 „р1зсЬег-Ро1ка" ргепоз1 'а кага1о§а Ьгабе РороУ1б.

О. МАК§АЬ )е пазао зуо)'е пцезю и ЗЬюпИм* као аиюг „Зтезе

згрзкШ резата" га к1аУ1г.

§1е21пдегоуо8 зта М1ЬАЫОУ1СА ОЕОКОА (ВОКВА) зротице

КиЬас гЬо$ п^е^оуе гЫгке ЗгЫЪе пагоАпе гцге, ко)'е ]е „рт ой пагода

заЬгао, и пишки иуео 1 иге&о га Гопер1апо".82

\5г роргз т)езоУ1Пп гЬогоуа А. МШСШЗКОО: „МоНгуа", ,,Ьаки

пос", „ХЗтЛх&й)" 1 „2еги1тка", КиЬас ириси)е па кпйки и базоргзи СшЫо.63

\5 ор&гпот рхИо^и» ёо1оУО зтсЦр, апоштап кгтбаг апа1шга с1о и тяп-

бте МИбтзкоуи „Мо1иуи", игипаща )е као роуоё копзтааД како ггеЬа

„1 и Ьисшбе роргауш зуаки ро)ауи па ро1щ пазе д1агЬе, ра 12§1еёа1а опа

51сизпа коГко )0) ёгадо".64

Ыакоп УЬАБ18ЬАУА М11ЛСЕУ1СА, 12Уапгестов уюНшз», код

)е ргета КипабеУ1т гикорхзтт роааата Ъогаую 1886. па Вескот коп-

гегуаюп)и, паНаггто па У1зе рос!а1ака о М1ЬАКИ М1ЬОУ11КЧ. КиЬаб

а"о81оупо ргер1зи)е МИоуикоуи Ь10вгаП)и за зупп роаасипа о п)езоУ1т

гас1оУ1та 12 ЛИНбеухбеуов РотепОиг,56 иг ёойагак оп{рпа1шп 12с1ап)а ргу1Ь

геогегзкгЬ рг1гибп1ка па згрзкопгуагзкот )е21ки.8в

'о Коу1 5ас1 1879.

51 Ргеос1п1са, 1181 га ипцетол, гаЬачи : ройки, Вео^гас!, 1884. КиЬа{ ири6и)е

па Калсеуи 5г6уи, и ко)0) «е5 па з(гаш 309, С111га доге ротепии ^гаетст Ьег 1тепо-

уап)а аиюга.

52 Веорта<1, Кга1)еу$ка вгЬзка катепогегшса, Ь. е- Кеяю \18с ройаика о §1е21П-

дегоуо) рогодк1 ро8(о)1 и ЫоегаП)1 ]о${р 5\ег1щег Р. КиЬаба, 2я&геЪ, 1897, 81г. 13.

5» ОиааГо, 1886, Ьг. 6, 8гг. 116—121.

54 1811Сето вгисНогшэд кх111бк1Ь овула и 2а8ор18и СшЫо, какУ1П )е Ь11о уг1о та1о

и 1ао"а5п)0) )'игпо81аУеп8ко) к^^Ьепо) Нюгашп.

55 МНап О. М1Н^еУ1б, Ротепхк гпатепхНЬ Ци<Н и згрзкоц пагоЛа гип]Х]е$ ЛоЬа,

Веовгаё, 1888, «гг. 353—354.

5» То ей: ТеогИЫ огтишх тиггке, (Веовгас!, 1866) 1 №ика о тигш (Веовгай, 1867).

КиЬас гс8151пга ро810)ап)е М11оуикоуе 8ко1е пс>1по% рюаща, га т\айе гагтейе 5пйп]\Ъ

!ко1а 1 котро21С1)а га к1а\1г „N8 Ьгеви Заувкот", „Ыа1а11)а" 1 „178рстепа па N1$",

ргета Ка1а1оци Ьгасе М. Ророу^с, N. 8ас1, 1879.
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Ос1 сгпо§огзкт котрогкога, иг 1уатзеУ1ба, и 81<ттки ее па1э21

1 роёатлк о гтшбко) фе1ато5Й ЛНгка, кп)а2еу1ба сто§огзко§. Кипас

ириОДе па гцеб1 апопиппо§ котептгога да Ми*ко, код )'е уеб парЬао

У1§е котро21С1)а, ,,$а<1а ргёе ореги, ко)а бе зе рпкагаи и поуот рогоп§т

па Сеип)и. Иета зитг^'е, паза зи зе ]'ипабка Ьгаса ^иЛзк! иЬуагНа и ко!о

з длпфл пагосита еигоре)8к1т".57

габийщибе )е да ]е ЗТЕУАЫ МОККАЩАС иуг&еп и 81<птгк

па гете1щ кгаткод, Кипабеуот гикот р1запо§ ро21уап)а па Капсеуи

8гЫ]и (згг. 310).

1х пеогпабепо§ 12Уога Кипаб ргепоз1 Ыодга&ке родатке о АЬЕК-

ЗАКОКИ Ы1КОЫСи 1 апаиага п)е§оуи гЫгки 8со $гЪзкгН резата, ко)и

)е №коНб зкирю 1 и бепп ти$ка §1аза з1огю. Копзиииа аа )е гЬо^ пе-

гатгегезпапе )аупо^о 5гатрап зато рт зуегак оа" 10 р]'езата, )ег „тзи

Ю Ы1е ргауе рибке", уеб ко]'екакуе 1трогтлгапе зуаЪзке ... %&)ъ зе ш1)ес1

згЬзко§ гекзш §то з ппп те1о<1цагш пеуа1]*аИ икиз".58

ОКЕ§КОУ1С М1ТА (1817—1867) Згетас, шпЪига§ \ъ §Ыа, пазао

зе и Вювга/зкот $1(ттки 1 (о рор1зот зуо)1П ,,1зЫ1геп1п" р)езата: „Ап,

ргетПа ткйози", „А)(1е з1огпо дл рцето", „Си) сико 5ю уеИт", „ОггЧе

базе 8У1 и гиа", „Ыетат базй т кгесШа", „УезеГто зе Ьгабо тНа",

„Уо)УОЙти %гоЬ рокпуа" 1 „2аг, ако 31 то)а таи".69

Т1НОМ1К ОЗТОДС )е иугЗгеп и 81сптгк па озпоуи о§гге кпйке

П)е§оуе „поуе д1агЪогуоппе" га к!аУ1Г „ЗгЬзИ гуиа, пагосте резте 1

1{$ге".в0 Кпйка ]'е оЬ)ау1]епа и базор^зи Ои$1е.61 Зуодгп осИибшт зшуош

ёа щ „шкако пе тогето ргерогибт па&т §1азоУ1габет, )ег Ы т Уо1)а

рге§1а га пагости дкчгЬи" апоштш зе кппбаг ири§та и ^агЬепо-геогегзки

апаНги котрогкюпе геЬшке гугс1еб1 с!а „пагтопца пце пт пагос1па

П1П ит)ета". 1рак зтагга <1а бе „51агЬеп1С1 од гапага Ыг1 )есИп1 с1опек1е

§озр. Озгодби гаЬуа1п1 8ю )'е гаЬ11)ег10 пагос!пе те1оШ)е...".

2аЬуа1)и)иб1 окошозй <1а )'е ё!0 зуо§ ЙУ01а ргоЙУ10 и 2адгеЬв, и

ко)*ет )е 1 итго, р1)'ап18га 1 котроиюг с1г 10УАК РАС11 ргеёзгау^еп

)е и 81<У0П1ки пе5го уеб1т Ьго|ет ргПо^а. Ти зи КиЬабеУ1 ргер151 1 $гат-

рап1 Ггадтепи РабиоуНг геогевкт гадоуа оЬ]ау1)'епШ и Мапа, 2<шачп

1 ро1ет1ка 12 Батсе.62 Зуе оуо 8У)еёоб1 о Кипабеуот йуош 1тегезоуап)и

га геогегзки 1 гегтто1о5ки ргоЫетаики ко)от зи зе 1ас1а оЬа ти21йага

акгхупо ЬауНа. №1а21то ог!§1па1пе рго^гате Рабиоуо§ зуезЬуепзкод коп-

57 У1епас, 1896, Ьг. 46, з1г. 736.

м КиЬаб ирисще 1 па рос!а(ак \г ОшЫа Ьг. 8. %о<1. зн. 154.

59 11ро2огауато па гар18 о (1ги§оуап)и КиЬаба 1 Оге$коу16а ко)13 12 перо2па!1Ь

гаг1ова, П1)е и\гг§1еп и 81<птИг, аН )е оЬ)а\-1)еп и Угепси 12 1871, Ьг. 10, 81г. 159. Ргета

п)ети Оге5коУ1б )е 1 аиюг р)в8те „Ргав )е оуо т11о^ Ьга18Гуа", 8р>еуапе 1849, и а1ауи

Тас1а5п)'ее рикоупИса Мати1е. \3г ро<1а(ке о уаг1)ап(ата оуе р)е$те, па ко)е )'с па1$ао

1 8гапко\чс, Кипаб 2аН 5ю п1)е то^ао гЪов ргегапе Оге$коу1беуе 8ШГ11 „$\е пар)еуе

5ю >Ь )'е оп ггитю ой п)е§а 8ата 6и(1 1 и по(е 8(аУП1".

в0 О81о)1б, 8гр!к( яиисх ... , ЫоУ1 Зай, 1891, Кп)1?.ага 1 51атраг1]а А. Ра)еу1^а.

«1 Оиз1е, 1892, Ьг. 2, 81г. 14.

м Миггка — я1спт\ ро]тт\, МаИса, Ьг. 27, №>У1 5аа, 30. IX 1867; Тг\ папаька

о реипата, *Ш1Ш, о тигк1 га гр-и, Ро<1Н81ак 2а81ауе, Ыоу1 Зас1, 1870; ОШьпх ро]тоьг

пшггке, Оап1са, г4оу1 Зао", 20. XI 1867.
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села и К^еуи а 1885. 1 копсегга и Тл^тйЪи и 1895,63 гаит оЬ)ауи Рабиоуе

котро21а)е „Ко1о", и 12<1ап)и ЗгЪзке кгн'гёаге Ъгасе М. Рорсшб и Моуош

Зайи.64 Кипаб ]е и Зкготк иугзйо 1 рор18 РабиоуШ котрогкца ргета

СийаЫ \. Каш1о%и Ророу1ба: котрогкце га д1азоУ1г „Вег т.еЬе ага§а",

„Изротепа па резти Си; Визапе", „2па§ пеу)"его", „Вгапкоуо ко1о",

„Вацак уци Негсе^оуа", „1о§ пе зце )агко зипсе"; т.е гЬогоУ1 — „Згр^ка

тоНгуа" 1 „Ко1о". Родагке о Рабиоуо) е^Ьепо) фектозй заскгауа 1

КШбеу рпкаг „СЛагЪе и ЗгЬа",65 ёок пекго1о21 и пгуаько) §1атр1 'а 1902.

§осипе, иг гга§тепг.е Ыо^гагце, па§1а1ауа)и йл ]е Райи „тес!и ЗгЫта

гадгеЬбашта гаигипао и^кёап ро1ога) 1 Ыо ргесфеа'тк ЗгЬзке затозЫпе

зггапке".66

8те$а вгЬзкгк пагоЛтк ре$ата Ы1а )е га21о§ га цуг&ауагце 8УЕ-

ТОЫКА КАВОУАЫОУГСА и БйдоДО $1отик.

Ыа)у1§е рооагака закирю ]'е Кипаб о КОКЫЕЬЦИ ЗТАЫКСШСи,

па)ро2паг1]'ет згрзкот ^агЪешки 19. зю^еба. II угёе ой 30 рп1о^а па1аге

зе рооаа о Когпе1ци 1 п]е^оу[та ф'еИта. "ТСзкат поутзк1 Гга^тепи 1 Ки-

пабеУ1 ргер181 аащ иуи! и тпо^е 12Уоге, ос1 ко)Ш бето паЬго^аи зато

па)2паба)т)е.в7

Ка^згагЩ роёагак о КогпеПщ, па код Кипаб ириОДе, )езт.е озугг

81топа Зеспгега па КогпеП)еуе 8гЬ$ке пагойпе реяпе, оЬ]ау1)епе и Веби

1859.68 Моун1г>к1 Ггадтепаг, перогпага рогек1а, цггоггтга о 8т.апкоУ1беуот

копсегш и Веби досипе 1860, а <1уа опдта1па р1ака:а а 1861. о§1азауа)и

(па згрзкот 1 п^етабкот )ег1ки) П)е§оу рогпаи ЬеШ ВиЬоуш копсегг.

Кипаб ргПаге д\э рп|ер1за Когпе1цеУ1П гекзгоуа 12 досИпе 1862. То зи

иуоси' 12 кп)ц>а Ргачю51агто сгкюепо ро]аще и вгЫюц пагода (Веб, 1862)

1 ЗгЫке пагойпе ретхе (Веб, 1862). 31апкоУ1беуе Ыо^гаГце 12 рега Кики-

1)еУ1ба, Р. БетеИса, М. I). МШсеу1ба, т.е ЫЬНоцгаГзк! рос1аа Вегтекоуа,

па1аге зе и 8кптгки гакоае и Кипабеуот рп)ер1зи. Угёе пекго1о{>а 1 рп-

ВосЬиЪ пар1за оЬау)е§1ауа)и о КогпеН)еУО) зтги досипе 1865,69 ёок пе-

коПко КиЬабеуШ рп)ер18а йопозе 1зсгрпе роаатке о п)'е50У1т Й)е1ипа.

1Л 81оьтки зе, 081т п)е§оуа ЙУога, па1аг1 1 2ашт1)1У озуп (рогр1зап кга-

исот 8. V. Р), оЬ)ау1)'еп и 8гр$кхт Ии$1г<татт потпата 1881. доаЧле

(Ьг. 4, 3. IX 1881).'°

63 Огив' копсегс )е ос1г2ап 2. аргНа (21. таг(а) 1895, ирог., Артатег 2е1гоп8,

3. IV 1895.

в« УЧепас, 1883, Ьг. 44, 81г. 720 1 У1епас, 1886, Ьг. 19, 81г. 304.

85 КЫг, С1агЬа и 8гЪа, У1епас, 1886, Ьг. 47, 81г. 746.

»« Нгуа18ка, 21. X 1902. I Ыагоапе поуте, 31. X 1902.

117 АпаНиЗи рпкаг рсх1а(ака о К. 81апко\1си и 81<пт1ки ивкап )е и оуогл гЬог-

гаки род паз1оуот КогпеЩе Згапктгс и кта1$ко}' иЫко^га/цг 19. ьуека аи(ога ОиЬгауке

Ргапкоу1й.

88 Ыеие ^1епег Ми81к-2е11ип§.

89 Ыагодпе поуше, 20. IV 1865, Ыарге4ак-ро(Ш8(ак, 20. IV 1865, Башса згЬкка,

20. IV 1865, 1 Оашса 1Нг8ка, 13. V 1865.

70 1ако пе розеоле рос1ас1 и 81<птгки, ирогоп[1 61 па )оь )е(1ап Ьгуа($к1 12УОГ.

Сазор18 Ыа!е 8<>ге Ни оЬ)а\'1о )с %оЛ. 1863. и Ьг. 19, уце$1 <1а бе зе Йо 0)игё)с\а йапа

51атраи Ртаъог1аопо егкиепо ро]агуе. СсхЗте 1865, и озупи па копсегг Ыагойпов ге-

та1)5ко8 в'агЬспое гауода, Из( 18(1бе „с1а па зуеоЬсе 2аЬ(1)еуап)е тогайе гЬог ореючаг

с1у1)е тЛогуибпе р)езт1се биуепое зк1айа1е1)а К. Згапкоу1са „Е\*о йезтее" 1 „V Ьо). . .".

№е вод^пе и Ьг. 12 Из( допо$1 У1)ез( о зтги 3(апкоУ1сеуо).
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Ш оразки и СисШи,11 КиЬас Ы1)С21 йщс котрогкце Е. 8ТО-

1АКОУ"1СА, „Реуабй таг§" та тиШ гЪог, 1 бегуогки „Сеглп)ка", с1ок

зе КА1М 5Т01АНОУ1С ротице као аигог уе11ко§ „Згетзкое ко1а".72

Иуа поутзка !га§тета допозе робагке о орегата уюНпзко{> уиг-

шога 1 котрошвге РЕКЕ (Регга) ЗТОТАЫСШСА.73 Ргета га§геЬайко)

§Гатр1 ргуа 8гс>)ап(т6еуа орега „Тц>аг" 12Уес1епа ]е 1905. и ВисИтре§и

рос! гаупап]ет зато^ зк1ас1а1е1)а, с1ок зе ^осШге 1907. па)ау1)и)е п)е$»оуа

поуа орега „Зеозко <1уоп§т.е".

Кипаби ;е Ыо йозшрап зато )ес!ап рос1агак о рцашзйа ,[ОУАЫК1

8ТО;ГКОУ1С.74 Роуойош копсега и 2а§геЬи 1872. ргескилЦепа )е и

Угепси „СаЧбпа 8Ю)коУ1сеуа ЗгЫши'а" као „риим'иса ит^ечиса па Иаухги".

Ъ. Резгег Ьоуйа (Ыо. 249, 14. X 1870) ргето )е Кипаб ройагак с1а

)е ую1опбеН$1а 821ЛЮТ1ТЗ, рогцеЫот ЗгЫп, па )естот копсегш Ре§-

гапзке ппшбке акаёетце уг!о изр^езпо ггуео )'ес1пи Уо1ктаппоуи готапзи.

1те Х081РА §ЬЕ2ШСгЕКА> ргуо§ згрзко^ сигтепга 1 котрогпога,

Кипаб ге^зтга зато зУО)от топоегаГцот ]спр §1еггщег, ргЫ ягрвЫ

кареЫк кща&ео$ке ^агйе, ко)а )е оЬ)ау1)епа и Угепси 1897.

Ргепозеб! родагке 12 Сис1а1а, оп с1опо:Л рор1з 61шуо|> тга гЬопиЪ

котро21С1)а М1ТЕ ТОРАЬОУК^А.75 Оп )е 1 ашог 2Ыг1и Ретге и йоа

%1а$а, га ибепгке пагосЬип §ко!а, /л'пвдое га дта #/<ма,7в а „ика^сНо )е 1

зато§1азпо сгкуепо ро)ап|е", 1е )е гаю 1 па§га<1еп ос! згрзке у1ас!е.77 V

б1апки 01агЬа и ЗгЬа У)екоз1ау КЫб р1§е с!а )е „ргауа зЧега, с!а зе и паз

Нгуат шкайа пе 12Уос1е ф'е1а оуо^а углпорт згЬзко^а ти21бага".78

Рос! паз1оУот ,,С1агЬета шй!е§ рогцекк ко)1 зи рота§аН 31Ыта

и п)1ПОУот ^агЬепот гас!и", Кипаб )е дггцмгао зггапе §1а2Ьетке, коД

зи зуо)1т гергобикиуптг 1 реск^озЬт, аН 1 котрогкогзкип гас1от бо-

рппцеН гагуощ згрзке §1агЬе 19. зг.о1)еса. Ке^гиигап1 и§1аУПот а гейоуа

беШЪ §1агЬетка га роггеЬе гергосиакглупе §1агЬе, ош зи зе зшрШ за поуот

згесНпот 1 с1)е1оуаН безю тпо§о йийе 1 зуезггапце пе^о §го )е Ы1а ргуота

пат)епа. О угцестозг! 1 уагпози оуШ тигхсага га згрзки, ра 1 пгуагзки

§1агЬи, т)е )оз зуе гебепо, те зтаггат 6!а се оуа) осИотак, 2аЬуа1)и)ис1

КиЬаби, бопцеи пеке поуе роскгке о п)йЧоУот с1)е1оуап)и и паЛт кга^е-

У1та. 1зибето с!а )е Кипаб рпн оЬ)'ес1т10 п)тоуа 1тепа и розеЬпи с)еНпи,

а ргета п)1Ьоу1т газ1и§ата ос1поа1о зе з розгоуап)ет.

ВЬА2ЕК ВКАОИТШ зе ротт^е па буа т)езга и 81<ютки: теби

Згрзкгт @1а2Ьеп1с1та 1 и ге#Ьгги шбшаса и ЗгЫ)1. 1г рг1кир1)еп1Ь роЛагака

71 Оиаа1о, 1896, Ьг. 2, «г. 36.

72 0(;1а§епе и Кша1и§и Ьгасе М. Роро\йс.

73 ОЬгог, 27. X 1905; Ар-атег 2е1тпв, 23. V 1907.

74 Копз1еси ее гекзТот, оЪ)а\-1)етт и У1епси \г 1872, Ьг. 16, 81г. 256, ипо81 и

гееЬ1аг зато п)епо ргеггте.

76 Ои<1а1о 1886, Ьг. 5, 81г. 95—98; СЫе, Ьг. 6, 81г. 64 ргепозе Ь10вгаО)и М. То-

ра1оу1са \г §1га&Иог>а, Ьг. 28, аП $е са) рос1а1ак пе па1аг1 и 81<ятИш.

79 11рог., 08УГГ и У1епси, 1884, Ьг. 11, 81г. 180.

77 СисЫо, 1886, Ьг. 6, 8(г. 124.

78 Ухепас, 1886, Ьг. 48, Иг. 763, 764.
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вагпа^ето 6а ]е исие1) @1агЬе и ЗотЬоги, геогеи&и Б. В1агек, ашог рп-

гийтка Ыаика ^1агтИг рс)пиуоа тиггке (ЗотЬог, 1889), о ко)ет V. Ыоуак

и Кщх&еопо] япот, пакоп 1ггебепе пе§айупе ос)епе, га.ЩиЫ)& зП)еаесе:

„§ко1зка кпрда гаЬП)еуа и ргуот гес!и 1о&1сап газрогеё дгасиуа, )азпоси

и игагащ пизи, 1апак зи1, ра зпуаг1ру 1 ргауиап )ег1к..."79 Сазор1з Угепас

зе ик1]ийи)е и гайа акше1пи ргоЫетаики пишйке гегтто1о§1)е, о^угсиа

8е па рпгистк зуорт котепгагот: „№ гпато, гпайе И В1а?ек га гег-

тто1о§1)и Кипабеуи, Ш )е пау1а§ питоиаа."80 1зг1 Из* Ы1)ей аа )е В1агек

аигог з1цеаест котрогкца: „Уезе1о <1а6е", ,,Е) ЗгЫпе", „ЗгЪзка Ытпа".81

2а СЕ 102ЕРА Кипаб с1опоз1 зато ЫЫюБга&ке родагке. Аиюг

)е котро21С1)а г» к1аУ1Г „Зтеза згЪзкШ резата", „Резта МИейби", пце-

&>утЪ гЬогоуа „У1Уак", „Магиг" 1 „Мотйе па ротки", тиШп гЪогоуа

(„РсеНса", „Штпиз", „Оотоуии" 1 „Огао кИксе") 1 зо1о-р)езте „Хипаа".82

С12ЕК ВКАОЦТ1Ы )е рге<1$1ау1]еп као аигог тагзеуа га Юаук:

„Кега\1зпозг ЗгЪце", „Оз1оЬо<1еп)е 31ауепа па 1згоки", „Сегпа^еу", „Ш-

1епт кааги" 1 „№ко1иг таг5" (розуесеп кпеги Сте С-оге).83

ЬШОО БСШВЕК, кор |е и 81<ятИги ш>г$геп тейи згрзке ^ахЬегике,

Ь10 )е пе&о рогпайр и Нгуагзко), о сети зу^еаосе парЫ и Угепси 1 Ои-

$1ата. Рт и гиЬпсй „Ыпак", о§1а§ауа 1гс1ап)е котрогкце Н. ОоиЬека,

„Нкоуойе згЬзко§ скаотско§ реуабкод скизгуа и Ыоуот Зааи", роа

паз1оуот ,,У1с1оу<1ап8ка Ытпа" га тиШ гЬог 1 Ыаук.84 Уг1о гагшпЩу

апотпии котетаг ёопозе Ош1е па Иоиоекоуи рагаГгаги га к1аУ1г „Уе$е!а

)е ЗгЬааца". Чг паротепи аа „оуи котрогющ тогсто ргерогийа зуа-

коте §1э80Уй-аби, кор уоИ пагоапи &1агЬи" р1зас копзгапга: „Зато Ы

ее то§Н гаЬауш ефе §фе §1азоуи*зкот. иоегЬот, ра 1 тоашасцата, ко]'е

тзи гшек пагоапе. Ыо, го зи та1епкозй, ако игтето па ит, да пи зу1

1ек пазшОДето Се^а Ы пат 1геЬа1о и пагоапо) ит^еоибко] ^агЫ...".86

Кекго1о§, за пе$ш Ыо^гаГзкШ 1 У1$е ЫЬНодгаГзйЬ ройагака, оЬ)ау-

1)еп )е и Угепси роуодот ИоиЬекоуе зтгй доате 1897 (Ьг. 13, 51г. 212).

\3г ор18 п|е§оуое сипдетзкое га(1а котетагог ргепоз1 иг тозгагеке 2оге

1ек51 ко)1 Ы то^ао Ииэтгаи аз1т11аа)и §оюуо зуШ СсЬа и па§1т кга-

)СУ1та: ,,Оз1т Се§ке па 8)еуеги 1 згЬзгуа па |и§и, п1)"е фоиЪек, рпт.

М. Н.) Ьио да гпа 1 га ко)е ёгиде Меа1е. Ы)'е^оуе зи рор1еуке ргоси1е и

пагоа 1 розЫе пагостот 8УО)тот.,,8в Од 99 ОоиЬекоуШ фе1а зропип^и

ее па)рори1агп1)е: рор1]*еуке ,,Уезе1а )е ЗгЬа(И]"а", „О), С)иг8)еу с!апе",

,,Епо Ьаг^ик" 1 „В)еуо)ка па зшйепси", гаит орегега: ,,УаЬика", „2а-

аигЬта", „Кга]1§кт)а" 1 пекоНко сгкуетп р)&>ата.

7» Кп)Цеупа зтогга, 1гс1. Нгуа1вк1 ре(1а808Ч8ко-кп)1геуп1 гЬог, 1889, Ьг. 3.

80 У1епас, 1889, Ьг. 46, 81г. 735.

81 УЧепас, 1886, Ьг. 4, «г. 63.

82 Ройаа 12 Ка1а1ова Ьга& М. Ророу»^а.

88 Шо.

84 уЧепас, 1889, Ьг. 25, згг. 4485 аигог Гекла оуе реете )е С)ига $(а)1^, а оЬ)ау-

1)епа )е и Коуош $ас!и 1889, $(атраг1)а Ь. 1<х.Ил.

85 Ош1е, 1892, Ьг. 2, зГг. 14; котро21С1)а )'е оЬ)ау1)епа и ^уош $а^и, кп)1гшса

I §1атраи)'а А. Ра)еу1ба.

88 2ога, 1897, «у. 2.
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НАКЬ Е. зе зротице )ес1то као ашог сегуою§1азпо§ гЬога „Во-

йспа резта".

ЁЬогоуоЙа НАУЬАЗ СШГОО ]е ропа^угёе котрошгао гЬота с1^е1а :

,,Ра<1а)1е Ъгабо", „5ас1 }е угете", ,,На]с1то Ъгабо", „Мотбе 1 феуо)ка"

1 „Ко1о Сто) Ооп", ко^е )е 12Уес1епо 1 и 2а#геЪи.87 О 23§геЪабко) коп-

сегто) 12УеаЫ Нау1азоуе котрогкце га уе1Уп огкезшг „Оауогца па Ко-

воуи" $ат Кипаб }е р1зао 81цес1есе: „То )е Н)ера га61п]'а и оЫИси капопа,

и ко)0) )е <1оЬго ро§о(1епа паза паго<1па ггасЦсца ... №§ш пе тап)'е гэскцето

зе 1 готе ^агЪопюги, )ег пат ро8у)ес1обауа, с1а паза ^агЬа зуе уйе кофпа

Ьуага."8»

Утиог па пагтопцити 1 сипнет УОЛПЕН НЬАУАС, бф ]е ге-

ргоаикиуги гай геупо ргаШо ОшШо, и 31(я>тки )е рге^згауЦеп као кот-

рогког.89 Ыа ВезесИ и Веси (10. I 1870) 12Уес1епа ]е п)едоуа гЪогпа кот-

ро21а)'а „ЗегЫзсЬе Кайопа1-1лес1ег", с1ок зе и Какйо&л Вгабе М. Ророухб

о§1а5ауа к1аУ1гзка котроасца „5ап)а1еп)е". НгуанзЫ базор1з Г>гсщо1]иЪ

(1868, Ьг. 45, 51г. 719) ргерогисауа Згрзке паго&пе ретге та Ыатг, ко)е

зи ийезепе га 2 1 4 гике 1 розуесепе згрзко) тк^ей.90 „№ то Н)'еро фе1о"

ос! йезет. р^езата „т.геЪа1о Ы <1а зе па§1 зггийш гпаки пишке ос^епот ос1а-

гоуи", 2ак1]иби)е котетагог.

2а НОгЩ^ЕКА УАСЬАУА, ко)1 )'е ге§1зтгап као зфзк1 е1агЪеп1к,

КиЬаб ЙОП081 зато ЫЬНо^гаГзке роскгке 1 рор1з с1)е1а. То зи тиШ гЪогоУ1

(„Ои$1е", ,,Кас1 ргоЬ'ебе"), гепзЙ гЪог ,,Ро) з1ауи)а" 1 котрогкце Ъег

огпаке угзге („Ма)зка резта", „Резта и гили", „ЗуаЮУас", „/аапа Ьгаса"

1 ,,Ти§а"). I) кгкия па гацгеЪас1а копсеп: Р)еуабкод с1гизгуа Ко1о бпато

роскгак да )е Ноге)§екоу „Сгпо^огзЙ изкок" осшзеу1)епо рпт1)еп.91

Иг ириС1Уап)е па базор15 Ои<Шо, КиЬаб гедогпга зато дчцъ кот-

роясце Б. НКЧ2Е „Кае! зе зеит" га гЬог 1 „Та)'па 1)иЬау" га гепог зо1о

иг ргат^и Ьагтопцшпа.92

V зуо) ге^згаг КиЬаб )'е иугзоо 1 ЫЛ5У1КА КЦВИ, ко)! )'е и па&т

кга]'еУ1та ЬогаУ10 18к1)иб1Уо као те^^гаГ. О уегх Ь. КиЬе 8а Ьийскйп

8гЬ1та ОЬгог рйе 8Н]ейебе: „И Ьийпки )е ро5ао КиЬа 1885. с1а 8акир1)а

Р)езте 1 пар)'еуе га 8УО)*и уеНки гЫгки 31<теп$№о и торт рзеяпата.9*

0<1тап )е розгао б1ап Маисе згЬзке... Тот гдойот )е сцеш паЫаёи —

<1уа зуезка зуо)е гЫгке роЫото Мапа, да. §а опа и зуо^и ког1зг газраг-

бауа... Оойте 1904. 1 1905. рок1ото ^е 8гЬзкот ёоти уеЦке рогггеге

згрзкт гос!о1]иЬа 1 Нгегагшп гао!тка ... I зуи зПи кга^оЬгага 1 зИка пагоапш

по§п)а."м

87 Иа копсегШ ОЬггш{ко-гас1шСко8 <1га?1Уа, Йапа 24. II 1873.

88 У1епас, 1887, Ьг. 7, 81г. 107.

•• Ош1а1о, Ьг. 5, 81г. 104, 1 Ьг. 8, 81г. 154.

90 $татрапе зи и Ргарт, а 8а<1г2е р)е8те: „Беусчка 8е", „Ка1орего", „8у1 $а)-

каЛ", „Зе4а5 И 8е", „АЬ ргевгап'ге пеуте", „Моге <Нко", „§Ю 6и )ипак", „V Видипи

ртас!и", „$1Уа так^о", ,,Ози ее".

И У1епас, 1871, Ьг. 49, »гг. 791.

•* СисШо, 1886, Ьг. 8.

98 81<х>ат1ьо ье !ьуск гртеск, ой 1884 до 1929.

•* ОЬгог, 1908, Ьг. 40.

и
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АБОЬРА ЫР1Ш 8ротш)е КиЬас као ашога „Оатсе", вгрзке

копуепсюпаЬде 1§ге,96 ск>к гикор1зт кас1Н1 га „гго^ийе", рос! пазкуот

„Зкирзипа", ос)еп)и)'е педаиупо.

РЕКЬ 103ЕР, каре1та)$*ог Реи-оуагасИпзке |>гатсз1е ге^ипете,

ашог )е ЫаукзкШ котрогкца: „ЗегЬеп Каиопа1 Рогроигп", „8а1оп8ко{»

тагза" 1 „Магза га зуейапо розгау1}ап)е ткгоро1па".вв

Мейи зггапата коЦ зи ф'еЬуаН и Сто) Соп КиЬас ЫЦеИ ОЮ-

Ы12ЦА БЕ 5АК.ЫА ЗАЫ-ОТОКОЦА. Ор&гап 1екзг, ргер1зап 12 ОЬгога,

8У)'ейой1 <1а )е скати „Ва1капзка саиса", Ы1ко1е I кгцага сгпо20гзко&,

ид1агЫо <1е Зато:97 Како ргёе апогитш 12У)езте1) „ВаШапзка сапса",

котротгапа га р)еуап)е 1 Ыаук ,,т]е ш ргауа орега, ш те1ос1гат". О

13Гот ё)е!и, ко)е )е оЬ)ау1)епо кой С. ЗсЬппска и Тгзш, р1зао )е 1 Угепас

(1891, Ьг. 49).

]&йт роаашк о |031Ри ЗУОВОВ1 пзкап ]е и Ои$1ата (Ьг. 4,

81г. 32), а осЬоз1 ее па оЬ^ауи ЁШе га -тоИпи, ко)а )'е 1гс?апа 1892. досИпе

и зЧатрап)1 Р. Сигйса и Вео§гас1и.

1те КОВЕКТА ТОЬШСЕКА ге^зшгапо ]е тес!и згрзкпп ^агЬе-

шата за т рп1оде>. Ргуе роёагке ргер1зи)е КиЬас \г гекз!а V. КЫса,

С1агЬа кой ЗгЬа, и ко^ет 8е каге с!а ]'е ,,То1теег, гос!от СеЬ, угзшп згЬзй

тигкаг, Ьо1)е родосИо оё 1кода гоп пагосии 1 ито §а и ип^ети пишки

згЬзки". Вго)ш ей Ыо^гаГзк! роёаа ко)1 скэкагищ р1осиш фе1атоз1 Ыеп-

игапо^ котрогкога. Зротици ее гЬогоук „Саг)и пеЬезш", „Воща ггиЬа",

„V по&", ,,81ауи)", „Мигап Бипау", „Ые ппзН ее иЬт уес^ 1щЬт", „Уоёа

1 виге", и!отак и. Тег1акеуе р)езте, зо1о а „Зеозкод 1о1е", то „О) VI

дат" 1 „Зуагоуа:" га к1аУ1г. Угепас а 1891 (Ьг. 8, 81г. 128) па)ау1]и)е ра-

гаГгаге 1 котрогкце па пагосте 1ете га Ыаук К. То1т§ега, а роуодот

п)едоуе зтги 1911. ^ос1те ОЪгог (о<1 14. III 1911) (1опо81 кгаби ЫодгаПщ

иг оразки с!а )е „ТоНп^ег тпо^е р^езте згЬзкШ р)езп1ка згаУ10 и ка)'с1е,

ко)е зе зк1ас!Ье гас1о р)еуа)и 1 з1и$а)и".

12У)езп1 УАК^ЕСНЕ зрот1п)е зе као аиюг с1уа)и таг§еуа га уеШ

огкевгаг. То зи: „Роритка згЬзке §агс!е" 1 ,,Когайпка каНоуабко^ ра-

гп)агЬа".

V 81от1к ей иугзгепа 1 опа 1тепа втгапйЧ §1агЬеп1ка ко)1 зи 1П8р1-

гасци роггагШ и згрзкош ^^Ьепот ГоШоги, о Сети 8У)ес1обе 1 паз1оУ1

1 зайгга) п)1Ьоу1Ь котро21С1)а.

ТЧзкапе гЫгке Какигоуе, Згапкоукеуе 1 с1ги§1Ь гар181Уайа, гаит

1ЙП1 котак11 теа*и котро21Юг1та, рори1аг121га11 8и вгрзки пагосиш §1а2Ьи

1 уап еШ1бк1Ь дгатса, §го с1окаги)е 1 8П)еёес:1 аЬесесЫ ге§1згаг о<1 24 кот-

рогкога га21Й11:и1 пас!опа1по8Г1, за око ггИезегак котрогкца. То 8и уе-

сУпот таг§еУ1, ГапШ21)е, кас1гШ, ко1а, ро1ке, уап)аа)е, р1запе и§1аУпот

га к1ау1г, ко)'е рокаги)'и Лгоки то^и^позг оЬгайе 1 рп1а§ос1Ье згрзИЬ {Ык-

•* „12паЗао" )и )е 1и11о Вегксмб, иб11е1) 1вгап)а, а (1$капа )с и Ыоуот 8аёи, 1863.

кос! ]. Ргйиа.

м Роз1)ес1п)е <М)'е 11зкапс зи и Ыоуот 8айи код ]. Рикза.

•' ОЬгог, 1891, Ьг. 274 (ос! 28. XI).
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1огпо-тиг1йкШ гета згПи, роиеЪата, гаВДетота 1 икизи кототе §га-

йапзке тиг1ке 19. зю1)е6а. Вез оЬага па за1опз1а, с1апаз у«5 перори1агш

кагакгег «Ь фе1а, па гщЬоуи ипцеиибки 1 геЬтйки куаПгеги, тойето

1рак шгугсИи <1а зи опе 1 паз1оУот 1 §1а2Ьепот гетапкот ос!щга1е гхапз-

1ети и1о§и и рорикпгасф па§е§ Ьо§аюд пишйкод ГоШога и Бугорь

Озип года, ргета рпзизиги ромашка и КиЬабеуот ге§151:ги 1 геЫагшгагци

ЙЬ фе1а и Каю1о%и Вгабе М. Ророугё, 2ак1)иби)'ето <1а )е 1 тейи |ийпип

31ауешта тгегезоуагце га оуе котрогкце Ы1о иуеИко рпзито..

Рор18 ипепа котрогкога з паЛоуипа гфЬстп котроясца:

1. Вескег Сопзгатт ]иИиз, ГЯе Ве1щетщ ьоп Ве1&гаЛ, Ье1р21§, 1848.

2. Вепс11 Рг., ЗегЫзскег Магзск /йг Лаз Ргапо/опе (РороУ1Й, Ка1а1о%,

1879).

3. Веуег РегсНпапа*, ЫайопаШеЛ „На}Л и VО^пи ЗгЫпе", Машг, Ъ.(*.

4. Висгупзй ЬасИзку, УцЪоЛапзка Ро1ка йЪег зегЬ. Мопш (Рорстб,

Кассиоц;).

5. РагЬасп РпШрр, 8егЬеп-Ро1ка /йг Ргапо/опе, №1еп.

6. Рипке I., Скат Ыапопа! йез ЗегЬез гхтё роиг Ргапо, №1еп.

7. СНпсге ТЬ., Скат Ыапопа! ЗегЬез роиг Ргапо, №1еп.

8. Оо1йзспт1с1т, А. уоп, ЗегЫзскег Тапг /иг УгоИпе ипЛ Шачпег, Вег1т,

1880.

9. Оип§1 тозерЬ, Магзск йЪег зегЬ. Уо1кзтпе1оЛгеп /иг Ргапо, ВегНп.

10. НепзсЬе1 Сеогд, ЗегЫзскез ЫеЛегзрге! — Орегеие.

11. НгсНпа Уеп<11, Ко1о, зегЫзскег Ыайопакапг.

12. КаГка, I., ВеИеЫе .егЫзске Уо1кзтпе1оЛге /иг Шачпег, (Ророуй, Каш1о^).

13. Ка11пег, Ргапг, Сгегпсчпсз Аппехгопз Магзск /иг Ргапо/опе, ЗегЫъскег

Ыа1гспа1 Сопцгезз-Магзск /иг Лаз Ргапо/опе.

14. Кдп21, УЛ., 2чеег Ыейег аиз Лет Озип /иг коке Зоргап Зйтте.

15. Ытапёег, Агтапс!, Орега „Стоуста", 12Уес1епа 1849. и Рати.

16. Ьое\уе, С, Зескз ЗегЬепНеЛег /иг егпе Згп^-Зптте, (Ророу16, Каю1о^).

17. ЬбШег, К., Ьа Ъе11е ЗегЪе, Ратазге роиг Ргапо, Ье1рад.

18. ЬбШег, КкЬагё, ГУгег зйЛз1аигзске УРегзеп, /иг Лаз Ргапо/опе.

19. МогеШ, Ргапг, ЗегЬеп ОиаЛпИе /иг Шачпег.

20. Роог, О., ЗегЫзске ЫаггопаИгеЛег /иг Лаз Ргапо/опе (Ророугё, Ка1а1о^).

21. КахТ, ^айт, Сарпсгозо йЪег гиа1аскгзске ипЛ зелЫзске УРегзеп, /йг Лаз

Ргапо/опе (Рорстб, Каш1о(>).

22. 8сгш1г, Саг1, Рйгз1 Мо1ап-Магзск /иг Шачпег, (Ророук, Катке).

23. Зауеггпа1, В., ИапгеИе ОиаЛпИе /иг Тапг, №1еп.

24. Зггаизз, 1оЬапп-8оЬп, ЗегЬеп 0_иаЛп11е /йг Лаз Ргапо/опе, №1еп;

З^епЬаИ ОиаЛпИе, №1еп;

ЗегЫзскег Магзск, №1еп.

25. >^Ц1(1г, Мог, Ыетгес ез фк кгица, га %1а$очпг;

Ко1о згегЬ — шпег.

!!•
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Ргета зиугететт гтшкоЬзЬит ргои^-аУс-Гфта га гагуо) тшаке

и 8гЫ)1 ос1 уеИкод зи гпаба^а пекоНсша ^агЬепЦзд, кор зи гакоаег рп-

зийн и Кипабеуот 31<ттки, аИ шзи иуг&еги тейи „згрзке 81а2Ьегйке".

Зтаггато роггеЪтт <1а ройайке о пДта 1рак сЬпезето и оуош гааи,

]"ег зи р1о(1ап репод зуо^а йуош розуеиИ гагУО)и згрзке д1агЪепе кикшс.

То зи Вауогт Уепко 1 51аУо1)иЬ Ьйбаг.

БАУОКШ 1ЕЫКО, )в(1ап о<1 зшЬоуа згрзке §1а2ое 19. згоЦе&ь

ге§1зтгап )е, ргета роп)ек1и, и зуегпщ ,,51оуепзк1 &1а2оета".98 КиЬас

зе ро21Уа па Ьо^аге Ыо§гаГзке ро<1агке, апогитпод аигога, о Оауоппи

1епки, ко)1 зи оЬ)ау1)ет и Угепси \ ргепезет и ти21бк1 базор13 Ои$1е. \3г

орзггпи апа1ша 1епкоуе оиуегшге га. §1азоУ1г „МПап", кощ )'е 12с1а1а 3грека

кга1]'еУ5ка акайетца, эпогитт кписаг ргёе: „ОозроаЧп Оауопп 1епко...

зе з ришт ргауот иЬга]а тесЗи па^пагосЬце 1 па)з1аУП1)е д1азЬогуогсе

па з1ауешкот ]и&и... 1епко )е тпо^о §1азЬогуопо 1 сИупт зглгап згуопо.

Ке ипа Нгуа*а, ко)1 пе Ы 2пао ш'едоуе з1ауепзке ЬисЫсе ,,№рге) газгауе

81ауе" 1 кште гига1)ке „Зтиге тио зе [^азке". — РгезеНуМ зе тейи

8гЬе и Вю§гас1 роз\ейо зе §оюуо 1зк1)иЙУо згЪзко) §1азЫ... Зазуип )е

зно^а рпгосто, с1а зи §а 8гЫ рогаш' о&готпо§а 1 газшгпо&а гааа т'е^оуа

па ро1)и пагоапе §1агЪе рго§1азШ ртт зуорт §1азЬешкот, ге @а ооазиП

базгдта 1 осШкоуагципа."99

И ргиогепот хгадтети о, Р]еоаОю% гу'етгка (25. V 1910), ко)1 )е

ргеЗгатрап 12 з1оуепзкод Сазорхза ЫоЫ акопИ, &оуоп зе о пазгапки ^пкоуе

котро21С1)е „Карге) га^гауа 81ауе".100 Рп1о§ зайгй 1 пе§го Ыодга&кт

рос1ашка 'а ко)Ш зе гагаЫге <1а )е 1епко, па рописш гаупа1е1)'а Ъебко§ коп-

гегуагогца Не11тезЬег§ега, ргеигео досИпе 1863. пцезю гЬогоуоЙе 2Ъога

8фзке ргауозкупе ор&пе и Рапсеуи, аа )е га зуаки Ъезес1и котротгао

поуе р)'езте,101 ёа )е 1865. ргеёао и Вео§гао>8ко реуаско ёгиЗгуо, а 1871.

и Згрзко пагосто рогоп&е, ус1)е )е озгао 32 §ошпе. 2а рогог1§пе щте 1

Р)еуайка йги§гуа котротгао )е уйе ос1 200 р)езата 1 7 оиуегшга га ог-

кезгаг, а 1872. котротгао )е згрзки пагоёпи Ытпи. В1о )е робазт С1ап

тпо§1П (1ги§гауа 1 изШпоуа и а)е1о) 2ст1]1, 12тес1и оьЫод Ь10 ]е 1 ргУ1

тиггйаг 61ап Згрзко^ ибепо§ с1ги§гуа, 1е осИШочап оо* кпегоуа МНэпа

1 А1екзапс1га ОЬгепоу16а га доргтоз згрзко) §1агЬепо) ки1гип.102

1ако )е ЗЬАУО^ИВ Ь21САК ргоуео и Нгуагзко) уей <Ио зуо§

21уош, ге^зггггап }е и 81(Уопхки ро<1 ,,Ти<1та и Нгуагзко)". Оуот рп11кот

1гт)еи сето зато ро<1агке о п)ебОУот Йоргтози згрзко) пиша па 1ете1)и

еуЫепйгапШ ройагака.103 2а#геЪайка репосика ]е Ы1а Кипд^и §1ауп1

'8 81ттк, 31оуепзк1 ^агЪетаа, Ьг. 45 1 Ьг. 99Ь.

•» У1епас, 1888, 81г. 703; Оиз1е, 1892, Ьг. 7, 81г. 58.

то Ыар^еу )е пазгао 16. V 1860. па гекп Згтопа 1епка.

Ю1 Тако зи паз(а1е: „8аЫ)0 то]а (1ш11$^1)о", „Воеоу1 811п1", ,,Р1о\ч р1оУ1 то)а

1а<1о", „§1о 6и11§ ЗгЫпе 1и4п1" 1 да.

юг о }епки роз1о;е ройас1 1 и Й)е1и V. Каг1ба, 8гЫ]а, ори гетпЦе, пагода « сМаье,

Веовгас!, 1887, 81г. 307.

ю» 81<№п1к, Ти(11пс1 и Нгуаико), Ьг. 131, 132, 133, 134. 1ЛНхс \е о& 1855. Йо

1877. Ьогауш и Рапсеуи 1 МИгоук!.
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12Уог ро<За1ака о Ьйсагеуот котрогпогзкот гайи.104 Кикор1зш роо'аа

8У)«1ойе о уеШтот Ьго)и котрогк-ца га зо1о, гЬогоуе 1 {^азоуи-. МеДи

оЪгааата згрзкШ пагоашЬ р^езата зроппгце зе А1Ьит згЬзкгН резата

га ^1а>отг1М 1 Васкг парет га 4 §1аза.10в I] Зкптгки зе па1аге 1 роаас1 о

Ьйбагеуо) зтги' 1901, 1 го а Ргощеи \ ОЬгога, за Ы1)е§ката о гцедоуот

ашдепсзкот 1 реаа§о§кот гаёи и 5гЫ)Ч.107

Како )е КиЬас и зуо) 81<птгк иугЗгауао зуа гтепа и уег1 за §1агЬепот

ргоЫетайкот 1 аокитетасцот, и 81оттгки розго)е роааа о паи ки1-

шгшЬ гаатка <1ги81Ь ргоШа: Ызюпсага, кп)1геуп1ка, ёгатзкШ р^заса,

Ыо§гаГа, зуесегика 1 с1г. Ы^июуа и1ода и згрзко) §1агЬепо) роуцези )е пео-

зрогпа, )ег )е иргауо п)ШоУ1т д)е1оуап)*ет зэсиуапо тподо «Зокитепат,

ройагака 1 УП)е<1шЬ загпагц'а, а П)Шоу1 гаскт безго зи рт, рютгз1й рпкаг1

згрзко^ д1агЬепо{; йуош и 19. зго1)еси.

Ыа $е!и г рге1и, $Ыка I рггНка и ягЪвков пагоАпоц гЬоса — паз1оу ]е

фе1а Р. АОАМОУА, ко|е )е оЬ)ау1)епо и Моуош 8а<1и 1886. еоаЪге.108

Озпоупе Ыо^гаГзке росЫке о зПкаш 1 зр1за(е1]и В1М1ТКЦ11 АУКА-

МОУ1СИ ргер1зао )'е КиЬас а базор1за Ыеиеп \ МШсеУ1сеУо§ Ротетка

иг оразки с1а роз)е<1и]'е П)е§оуи кпДди 8ье1а Оога. КиЬас ирогогауа с1а

)в Аугатоу1с и що] ор1зао тпо^е сгкуепе кп)ц;е, ра 1 „Сгкуепо ^агЪепе".

Роуоаот изкап)а вегце 8кир1]'епгк $р{$а ДОУАЫА ВО§КОУ1СА

оЬ)ау1)еп ]е о$а& и Угепси ^осИпе 1888. Ьг. 32, зт.г. 312, и ко^еца зе га-

гаЫге гаг1о§ иуг$(ауап]'а Р»о§коУ1Са и 81аопгк. V III кп)ш зегце па1аге

зе роааа о Веодгаазкот реуабкот йгшгуи, Згрзкот пагоапот рогоп&и

1 згрз&т пишШт шгцегшата.

КиЬас аопоз1 роаагак 1 о иаскот Ызкири 1тепот СНКУЗАЫТЕ

УСЖ МАЕ)УТА, ко)1 )е Ыо р)еуа6 1 исие!) &1агЪе и Сап§гааи око §осипе

1815. Зуо^и геопщ о ^еапозгаупцет Ы1]'егеп)и ёгбко^ сгкуепод р)еуап)'а

1210210 )е и кпдг! ,,11уос1 и 1еог1)и".

Ропге1-ГоЮ8гаГ1]и за розуегот „Вгаш 51оуепси КиЬапси газИдгпот

зкир1)а5и 1 гаапЦш па ро1)и зфзкоЬгуагзке 81а2Ье" рок1оп10 )'е Кипаси

12У)С5П1 ГУги%<йетс и Веоугаёи 1868. §о<1те.

104 Са5ор15 ЫаН %оге Ни гедоупо )е оЬаУ)е51ауао о ЬЯСагоУот гайи га уп)ете

П)е80У08 Ьога\'ка и Нпга1ако).

106 8. 1ЛИзх, 100 1грзкгН пагойпхЬ пар)еиа, ткапо код Н. Ыио1Га и Вгаип8сЬ\уе1рт,

око %оЛ. 1882. СК-от рг1Нкот ирогог1(1 си па КиЬасс\и о51ги кг1Пки \Л\1яхсчо% А1Ьитпа

кгьанЫк пар]сьа га ^каоьхг, ко)а )е оЬ)ау1)епа и У1епси, 1882, Ьг. 50, 51 1 52, род па-

81оуот А1Ьшп кгоаиЫИ паркета »' А1Ьит 5гЫк\к раата. 1ако оуа) 1ек81 П1)е ге8151г1гап

и 8Ьттки, оотбет ее па п)ееа, )ег и о$(го) кт1(1С1 ртуо^ а1Ьшпа КиЬас, ипаюс юте

Ко па)а\'1)и;е, 1гЬ]е8аУа апаИ21гаг1 дги^! а1Ьит иг гак1)исак: „Ыека ти сепюг1)и осцеш

шпп1 ко)! $гЬ$к1 $ггикоуп)ак, ргце пе^о §го таЬ пе ргеспте и втЬвкош оЬс1П81уи, )ег

еуо ГП1 Г1)сс, с1а )е згозЫ а1Ьит )о5 1ок1) 1 ой ЬгуаСзкова."

106 ВаШ парюг изкаш и \1аз(1(о) аиюгоуо) пак1а^1 код Еп. 5(аго8а и Рга^и.

ОвЫеш зи и У1епси, 1871, Ьг. 51, 8И. 824.

1«' Рго8У)еи, 1901, Ьг. 4, з»г. 131; ОЬгог, 1901 (ой 11. II).

10» У1епас, 1886, Ьг. 25, 81г. 800.
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1те Ви§АЫА ВЕКМЕКОУА, ргуод Ызюпбага игреке %1агЪе,

ЪЩеШ КиЬаб па д\а пцезга и 81оътки.ш V аЬес«1пот г«1о51)е(1и па1аг1

8е зато рос1а!ак о розго)ап)и п^едоуод РоцШа па йапаЫ}е яагуе... и Ье-

Юр1зи Маисе згЬзке 12 досИпе 1874, ёок зе иг ройагке о К. Зииткоуки

па1а21 гикор18П1 рг1)ер1з Вегтекоуод гааа.

СУ1тКОУ1СЗ ЕПОЕЫ УОЫ, ре§гапз1и аауокаг, роп)ек1от ЗгЬт,

као сигексог згрзке 5ко1е йао )е угцеапе сЬргйгозе аПгтасф згрзке ти21ке,

розеЬпо сгкуепод р)еуап)а. Угцейпе ройагке ргер1зао )е КиЬаб 12 та-

4а1зкШ 12Уога.ио

81<птгки }е ргПогепа опдтата Ъгозига В. Хокз1тоУ1са 1 V. Вог-

(1еУ1са, Рйаща га рпкирЦаще тигНЫк оЫёа]а и 5гЬа.ш

Ройагке о Ъеодгаазкот ткгороИш РЕТКУ 10УАЫОУ1С\] ргер1зао

)е КиЬаб 12 МШсеУ1сеУо§ Ротепгка, \ег зи рос! ,,п)е§0У1т гикоуапцет

12гас1епе 1 зЧатрапе угёе сгкуепт кп^^а", 12те<1и озгаНЬ 1 МЫЬапо ре-

гап/е.112

~$одяп. ос! па)81ап)Цг ргЛо^а Ызюгщ згрвке %\ъгЪъ, ргПогеп 81отИги,

)ез!е, КиЬабеуот гикот (каН^гаГзкот дойсот) ргер1зап рг1каг згрзке

пагойпе 1 ипцегшбке §1агЬе 12 КАМ1Т20У0О ршор1за 8егЫеп, кои

)е оЬ)ау1]"еп и Ье1рг1ди 1868.

Котркгап осПотак о згрзко) д}х/Ы \г КАКГСЕУЕ ЗгЪце иуг&еп

)"е гакоЙег и КиЬабеуи §га<1и.ИЗ И зуош котетаги па оуи „ргекгазпи

кп]1ви"э иг 13«сап)е па^уагпцШ ро§1ау1]а о пагосЬю) 1 илц'еиибко) §1агЫ,

КиЬаб копзшйга с!а „зуе оЬ)ау1)епе те1осЩе, ко)е )е Капе с1оЫо ос! Хепка,

МагткоУ1са 1 Мокгап)са зи опцта1пе, ко)с та }а, шй Зтпкоун:, та

Ка1аиг пе 1тато".

КгаЙат поуиькип Ггаетепйта, Ьег ЫЬПо^гаГзке огпаке, иугзйо

]"е КиЬаб и Зктик \ 1те КОЬАКСШСА ЕМАЖЛЬА,114 код )е „рпоЬ-

йо и ЗгЬзкот 1егор1зи досУпе 1828. ёезег рибкШ р)езата з пар|еУ1, ко}е

ти )'е ика^сУо ]. Зкхш^ег...".

Ргер1зашт о^азот 12 Угепса (1887, Ьг. 44, 51г. 704) иг котетаг

„уагпо с!|е1о", КиЬаб ирогогауа па ЫодгаГзко ф'е1о М11АЫА В. М1-

ЫСЕУГСА, Ротепгк — Нооюри 276 гпатептк ЦиаЧ » 2епа, а кода )е

пекоНко ЫодгаП)а сИгекшо ргер1зао га 81<пт1к.П6

РоУойот оЬ)ау1)1Уап)'а 1гтюгп1к Агатюкхк сНе1а К1КОЬЕ МЕВЕЬ1-

КОУ1ЙА (КоУ1 8ас1, 1868) КиЪаб ргепоз1 У1)езг 12 Г>го^оЦуЬа (1868, Ьг.

26, 5*г. 416) ргета ко)0) )е оп аигог Й)е1а ,,Бе)ап, гирап ггеЫп)зк1 — йгата

и 5 сУе1оуа з р)езтат1".

Ю9 ^'евоуо рге21те КиЬаС Ы1)С21 као — Сегтекоу.

110 1аЬгЬисЬ (1е« Ре81-ОГеп Мш^куегеЫ СопзегуаЮпшт, 1852.

41 Кагай^а, А1еЫпас, 1899, 8У. 6.

114 М. О. МШаме, Ротепхк, Вео^таЛ, 1888, «и. 209—211.

118 Капе, 8гЫ]а, ори гетп^е, патока «' йг&аъе, Веортаё, 1887.

и* КиЬаб р15е: Ко1агеу1д Етапие1.

и» То зи ЫовгаГце: М. МИоуика, К. 51алко\1са, Б. АугатоУ14а, Р. 1оуапоУ1ба,

Ророу1<5а.
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\]г )есИш роаатк с1а )е игесЭтк Си&сйа, и Зкптгка зе па1аг1 1 1те

МШША РЕТКОУ1(!А.

РОРОУ1С АЬ. К. аигог )е кт1ке па котрогкци Бегтекоуа „8аЫ)о

то|а", I). оЪгаа'е га к1ау1г 181е котрогкце Б. ^пка. Кипаб ргПаге 5Цп>-

тки рп)ер15 котркше клике ко)а гаугзауа стт гцебипа: ,,ТгеЪа )е<Зпот

1 кой паз (1а ргезгапе роугзпо паап-2пап)е какуе зггике ко)е )е од. уесе

5кге пщо зато пегпап)е."ив

Ор&гпи Ыо^гатци зуесепУга 1 кпЭеУП1ка БШГПЩА РОРОУ1ЙА

ргешата КиЬас 12 МШбеУ1беуо{т Рстепгка гаю §ю )е РороУ1с „сгкуепо

Р)еуап)е {"гизкодогзко гпао заугзепо" ге )е геПо ,,6а зе сгкуепо р)еуап)е

1 ргауНо йоуейе и ге1)ет ге<1". V зуо)е 3 кп^е „лаЪгао )е 12 сгкуепш кпД§а

па)1]'ер§е сгкуепе р)езте 1 з1огю Ш ро гес1и, како зе и сгкУ1 р)еуа)и".

§аЬабк1 ер1зкор, Ыу§1 ка1ис!ег тапазига Кауашсе и Згети, РОРО-

У1С ОАУК11_0, 2ар1зао )е зу:Ь 8 §1азоуа „згапт ка)йор18от ро р1еп)'и

ЫиЛега". Кикор13 зе па1аг1, паротите Кипаб, и Ьеодгаазкот Ьо§о-

з1оупот 8)етеп1§ш.

Мео!и Згрзке ^агЬетке иугзио )е Кипаб 1 АКТ11 РОТИШСК^А,

пагоа'под ибпе^а 12 МагасУка и Згети, з коДт )е ро1еппг1гао. РгПогеп

е 1 ггадтет 12 байор1за $ко1а, и ко)ет зе Рогипб1б кгтб1а озугбе па Ки-

пабеуи §ко1зки р)езтаг1си Р]егапка, $ю фефНг р]'е$ата га )едпо %г1о...

(2авгеЪ, 1885)."'

V ткапот Ггадтепш, перогпага 1гуога, оЬ)ау1]и]'е зе роаагак аа )е

рагоЬ и Рапбеуи 21УКОУ1С УА51Ь „зр)"еуао 1847. Ш 1848. р]'езти

'Яайо 1<1е ЗгЫп и уо^тке', аау§1 18Ю) 1 пар]'еу, I]. игеу пар)еуе рибкт

Р)езата 'Офе 81 Ы1а гепа ко й)еуо)ка', 'Тапки та1епи пе иг1та) га гепи'

1 'ТатЪипса з^пит в'азогп иа'агазе', ге т зроду и оЬНк когабпке, ко^и

|е гакойег З^егт^ег ика)сНо".

Кипас )е С1)е1од зуо^ гасто^ У1)ека, §оюуо 60 до^па, закир1)ао ро-

(1а1ке га зуо) Вгорга^Ы г тиггкоцга/зкг 1ек$(коп, ко)1 )е йе^го 1 зат паг1уао

81отгкот. ОЫтпа §гааа, ко)а зе па1аг1 и АгЫуи 1ибоз1ауепзке акас!ет1)е

гпапозп 1 ит)етозТ1 и 2а§геЬи, зт]е§1епа )е и с1еуег киГ1)а згеснф уеНбте,

а зас!гг1 и гикор1зпо) 1 г1зкапо) 1"огт1 дою^о зуе роёагке о 81агЫ )идоз1а-

уепзкаЬ пагос1э и аги^о) ро1оут1 19. з1о1)'еса, ко)1 зи ЬШ ёозгирт Ьгуавко)

)аупозй.

И газеЬпот зуегпщ за 262 ргИода па1аге зе ройаа о згрзк1т %\хг-

Ъетата. То )е уг1о Ьегегодеп тагеп)а1, а заяЮ)1 зе о<1 оп^та^Ш 11зкап1Ь

кп)1§а 1 котро21С1)а, Ггадтепаш 1г 6азор1за 1 поута, гикор15пт роаагака

за огпакот 1 Ьег огпаке 12Уога, КиЬабеуШ гикор1зшЬ рп]ер1за о<11отака

12 Ызюп)зк1Ь, Ыо^гаГзкШ 1 ЫЬНодгаГзйЬ Ш)е1а, пе!го ргора^апёпод та-

геп)а1а 1 Гого^гаП^а. (УеН1и д\о ро<1агака, па ко;е Кипаб ири&це, Ы1о ]е

»• Маиса, Ыоу1 5а«1, 1868, Ьг. 22, (10. VIII).

117 §ко1а, 081)ек 1891, Ьг. 5, «г. 16.
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роогеЬпо ргеш)ей 'а базоргза 1 поуша, изкапш и го аоЬа, )ег зе пе па!аге

и Зкятгки.)

АпаНга 1 ЫазН'Цсасца икагищ па зЧгиш 1 Ьодакгуо па&па тГогпиЧагца

1 ргегепигат'а §1а2Ьепо§ заогга^а и го йоЬа. Нгуагз1и 12Уоп Попове роаагке

о офеки згрзкт §1а2Ьетп 1 ки1шгпШ аорОДа и Нгуагзкоь као 1 о оапози

Ьгуагзке ]аУпози ргета пдта.

1гёУО)еш зи роааа о 39 §1агЬетка згрзкод рогцекк, 16 аМапт

е1агЬешка и ЗгЫд, зайт'еп )е рорхз зйгапт %1а2Ъепйа код зи оЪгааЧуаИ

вфзке пишбке (ете, ик1)ибепа зи ОУа §1агЪешка 1г йт&Ъ. ге§1згага, а

рг1кагап1 зи I аокитепгё о аоргтози 15 ки1штиа гаагика, петигюага

згрзко) пиша.

РгПогет тЬекгт рхе^есИ рпкагщи гагНаЧе §1агЬепе фектозй

ргета роааата и 81<лтИги, рге^1ес1 в1агЬешп кпд^а, гопй пагоапш

тЫойца, рпгиайка 1 аорипзке Шегагиге, као 1 а1ГаЬегзк1 геаоз^ес! йпепа

12 81(пт1ка.

Ьйбето аа )с Кипасеу ге^згаг згрзкШ §1агЪешка и Зкптгки, ргета

Ьго]'и 1 ргета орзеди §гас1е, пабти ге^зггасце 1 дгараад роаагака, )еаап

ой 1зсгрп1]т котр1етщп рокагаге1]а згрзке §1агое 19. згоЦеба. игип^'ий

и оЬгк стгапи гпаба^ки аа )е Кипас закир1)ао роаа&е га зуе )и&оз1а-

уепзке §1агЬетке об 1850. §ооте, копягаигато аа )е оуа) ге&Ьгаг з1апд

дооуо сегун зю^еба ос! ргуод згрзко^ рор1ва. Оуа) роОагак, коПко огпабауа

зуо)еугетепзки ауапдагсНзибки ргеаосШш о зугазЬойпози ЫЬНо^габкой

Ы1)'егеп)а, гоНко ириси;е 1 па оиЫпи зуез!ауепзко^ о»)есап)а теои пазил

пагосита. ТЧт У1зе зтаггато аа 81очт1к, оуакау какау )е, ипа ргуепзигепо

Ызюгцзко-аокитетати уп]'еапоз(, *е тоге розтйй као 1ете1) сЫдт

1зггайуап)1та. Цптаг пдп, ргИоа а Нгуагзке 2асце1о бе аопцеи пезЧо

поуШ роаагака, код бе ргозти загпаща о ргогипагци ки1шге 1 з1ауепзкод

сита Оуа)и ЪгагзкШ пагойа.

Рп1о8 1

АиТОМ ТЕОКЕТЗКШ I РКАКТ1СЫ1Н РКПШСШКА

1) В1а2ек Огартсш,

— Каика цкптгк ро^тета тиггке, ЗотЬог, 1889.

2) Макз1тоу1б Акзегцце,

— Викчаг »* Игапка потоц реиагуа, «V. I;

— КаИрм иНиЩта оиигитк !ко1а, иг рге<3а\'ап)е то^а Викуага 1 б1(апке потов

реуап)°а;

— 1ги&мап]е ЫоНпе ротоси пагосЫН раата га роиерепо ибегде, ъу. 1—3> Ь.т., 1870.

3) МПоуик МНап,

— ТеогНкг отоьг тиггке, Вео%тай, 1866 (ог18. рг1тегак);

— Ыаика о пшгш, Всоегас!, 1867 (опд- рптегак); $Ша по1по% реюап}а га т1а&е

гаггеае гп&щхк !ко1а.
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4) Райи }оуап,

— 01ахт1 ро}тои\ тиггке, Маиса, М(Ш Зад, 1867, Ьг. 27 од. 30. IX (ргер1в);

— О ре$тата, езшш, о тигкг га грги, росШвгак 2шауе, ЫоУ1 5ас1, 1870.

5) ЗуоЪойа ]<хН,

— 5ко1а га V^о^^пи, Веоегас), 1892, ЗЧатрагца 1 Уло&аЩа Реиа СигсЧса.

6) Торакшб ЛШа,

— Ренпе и Льа ц1а$а га и1еп\ке пагодтк !ко!а, Рапсеуо, 1882.

РгПов 2

2В1В.КЕ МАКСЮШН МЕЬСЮЦА

1) Н1ауаС Уо)1)еЬ,

— ЗгЫке пагоАпе резте га к^1г, Ргав> 1868. (?)

2) Ка1аиг А1о)2,

— ЗгЬзкг парпх га &1а$ос\т, I $уегак, ^1еп, 1850;

— ЗгЫЫ парео1 га %Ъкотг, II 8\егак, ^Чеп, 1855.

3) Ко1агоу1с ЕтапиП,

— Сербске лЫйойиси, ВисИт, 1828 (зас1г21 10 згрвкШ пагодтН пар)еуа).

4) КиЬа 1лкЫв>

— 31сп>ап5Ыо ье шуеск греиеск: Р15пе сегпоЬогеке, Рга& 1891.

5) ЬЛбаг $1аУо1)'иЬ,

— А1Ьюп :гЫЫк раата га цШоии, Вгаип8сЪ\ТС1{;, Ь. %. (100 вгрзкШ пагос.тН

паркета);

— ВасЫ парю! га 4 %1а%а, Ргав> 1871. (?)

6) Мав)'агеУ1б ].,

— 2Ытка 5гЫЫк паго&пхк раата, Вводос!, 1888;

— ТЫгка 5гЪ$Ык пагосЫк (дата, Вео^гай, 1889.

7) МИапоу1с Сеогв,

— ЗгЬзке пагоапе хцге, рпа ос! пагода ваЬгао, и пншки иуео 1 игесНо га ГоПер1апо,

Вю§гаё, \гй. Кга1)еу$ка згЪзка катепогегпка, Ь. в-

8) ЫШоНб А1еквап(1аг,

— Зю $гЫк{к резата, Ь. т., изкага 1егтепвков тапазига, 1863.

9) ОЯо)1с Тшотк,

— ЗгЬзкг гязисх, пагоёпе резте 1 1вге га к1а\чг, Кет 5а<1, 1891 (8 пар)е\-а )е ват

гаЫ1)ег>о).

10) 31апкоУ1б Коте1це,

— ЗгЫке пагойпе ренпе га реоагуе г Л/вп'г, ВеС, 1858 (24 р^езте);

— ЗгЬзке пагойпе реши га рюап}е $ А/агл'г, Веб, 1859 (30 р)е$ата);

— ЗгЬзке пагоапе резгпе га реьагуе »' Ыаьгг, ВеС, 1862 (12 р)е$ата);

— ЗгЬгке пагоапе рсше га регагуе I к1аьгг, ВеС, 1863 (8 р)с$ата).



РгПов3

1МЕЫАС1.А2ВЕШКАРКЕМАУКЗТАМАВ1ЕЬАТЖ)ЗТ1*

оо

Котрогиоп

Кергоёикпусл

Ош^епИ

Ме1ортаП

Теогеибап

1.АЬгапнтсА.А.

2.Ап(1ге)еу1бТ. 3.А1апа51)е\-1с8.

4.Вео&га<1ас].

5.В1а2екО.

6.Вопапоу^с].К.

7.Се].

8.СгЦепакМ.V.

9.СгёекБ.

10.БеЗатоБ.

11.ШпнсЪ.

12.ОоиЬекН.

13.С)игк(тсN.

14.Оги)1бN.

15.Нак1Е.

16.Нау1азО. 17.Н1ауабV.

18.Ноге)5екV.

19.НгигаО.

20.1уат5еУ1с.].

21.1епкоЭ.

22.]оуИ8.

23.1оуоу1с5.

24.Ка1аигА.
25.КагатеА.

26.ЫПсаА.

В1а2екО.

Вог)апо\чс].К
Мак$1пктсА.

МНоуикМ.

РадиД.

3(апкоу1сК.
ЗуоЬоёаI.

Тора1оУ1бМ.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Н1ауасV. Ка1аигА.

КиЬаЬ.

ЪНЬи8.

Ма§)аге\1с].
МНапстсО.

Ы1коНсА. О«10)1СТ.

3(апкоУ1сК.

81е7.1П§сг1.

Тора1оу1сМ.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
П.

ОоиЬекН.
НаукиС. НкуаСV.

1уаш5еу!б].

1епкоV.

Ь21саг3.

№коНсА.

Рег1I.

8гапкоу1сК.

$1егтвег].

ТоНпвегК.
ТорактбМ.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

АЪгатоУ1СА.А.

А1апаз1)еу1с3.

Оезказеу3. Н1ауаеV.

1апкоу1сV. МШсеУ1сV.

РаСи].

31апкоу1сК. 5ю)апоу1СР.

Зю)коУ1Й].

ТоПп^егК.

1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

8ю)апоу1бN.О.

ЫИат8.

Мае)агеУ1б].

Мак$1то\-шА.

Маппкоугё].

Маг1пко\1сК.

Маг§а1С.

МПапстбС.
МНсшзкйА.

МНоуикМ. Мокгашас$.
^оК<5А.

Оге5коу1бМ.

Озю]1сТ.

Раби].

Рег1I.

РеггоугёМ.

Кас1о\'апо\1с8.
ЗипксачсК. ЗедапсшсЕ. 5ю)апоучсР.

§1е2ШвегI.
То1швегК.

Тора1оу1бМ.

УегесКе

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

*1Лс1)ибеп1«изатов1агЬешс1копзифеЬуаНиЗгЬЩ,ргетаройаздта\г81<хтИш.
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РгПов 4

1МЕЫА КОМРС-21ТОКА РКЕМА УК8ТАМА КОМР021СЛА

га к!а\ 1г га 5о1о-81аз га гЬот

1. А1апа51)еу1с 8.

2. Се ].

3. С1гек Б.

4. БоиЪек Н.

5. Н1ауае V.

6. Ка1аиг А.

7. Ка1аш6 А.

8. Ьггёат 8.

9. Ма8)агеУ1с I.

10. Маппкстс ].

11. Маппкстс К.

12. МагЫ С.

13. МПапсллс О.

14. МПоуик М.

15. ОзЮ)1б Т.

16. РаСи I.

17. Рег1 I.

18. 8гапко\чс К.

19. 8Ю)апоу1<5 N.

20. ТоНпвег К.

21. Торакмб М.

1. Веовгайас ].

2. В1агек Б.

3. ВопашМб ]. К.

4. Се ].

5. Бе 8агпо О.

6. Сщгксмб N.

7. Нгига Б.

8. 1\'ап1§с\чс I.

9. 1епко V.

10. 1оуоу16 8.

11. Ка1аиг А.

12. Ма8)атеу1с ].

13. Маппкстс ].

14. Маппкстс К.

15. Огезкстс М.

16. 8{апкоу1е К.

17. ТоНп^ег К.

18. Тора1оУ1б М.

1. Вог)апоу1с I. К.

2. Се ].

3. СгЦепак М. V.

4. В1пис Б.

5. БоиЬек Н.

6. Сгинс N.

7. Нак1 Е.

8. НауЫ С.

9. Н1ауаС V.

10. Ноге)8ек V.

И. Нгига V.

12. 1уап1$еу16 I.

13. 1епко Б.

14. Ь?Лсаг 8.

15. Макзтстс А.

16. Маппкстс }.

17. Магткоу^с К.

18. МИСтвк! А.

19. Мокгап)ас 8.

20. ШкоНс А.

21. Раси I.

22. Кайоуапстс 5.

23. 8гапкоУ1С К.

24. 81о)апоу1б Е.

25. ТоНпвег К.

26. Тора1оу1с М.

5ссп8ка (1)е1а га огкевмг котогпа с1)е1а

1. АЬгатоу1б А. А.

2. БоиЬек Н.

3. 1епко Б.

4. Ре1гоу1с М.

5. 8ю)апоу1с Р.

6. ТоНпвег К.

1. АЬгатоу!с А. А.

2. Нау1а» С.

3. 1\ап1§еу1с I.

4. 1епко Б.

5. Тора1стс М.

6. Уегеспе

1. АЬгатоУ1с А. А.

2. Ка1аиг А.

3. 1-ЛГка А.

РгПов 5

КЕС18ТАК РНЛЬОСА О 8КР8К1М СЬА2ВЕМС1МА

КиНАСЕУА 8ЬОУ№КА

8ас1гга) 8»8П.

АЬгатоу16

Ас1атоу Р.

АсЫЬигв А.

Апс1ге)еу1с То8а

Аза1ко\мс Ьщйеуи

АтапазцеуН §1а\а

А\тато\1с Бити^е

6—11

13

6—11

14, 15

16

17, 18

12
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(пазгауак ргПоеа 5)

5ас1г2а) 5^.

Веовгайас 75

В1а2ек Бгавипп 19

Вог)апоУ1б 1. К. 20

Во$коу:6 1оуап 21

СЬгузаще уоп Майуса 22

БезкаЗеу Би5ап 23—27

В1Ш16 Б. 28

Пга8а8еУ1с (Го(ов) 29

Вегтекоу БиЗап 30—32

Вогдеук V. 33

С)игкоУ1<; К1ко1а, 34

81агЬепк:1-т<1шс1 201—213

Сги)14 №ко1а 36

Оуигкоу1С5 уоп Еивеп 35

Нак1 75

1уаги5еу1б 1оуап 37, 38

]апко\И БиЗап 39

}ок8ипоу1б В. 33

1оуапоу1Й Регаг 40

1оуоу16 75

1оуоу14 (1оуапоу14) 8ртс1оп 41

Ка1аиг А1о)°г 42—45

Капиг (ЗегЫеп) 46—60

Капб (ЗгЪца) 61—72

Касашс А1ек$аш1аг 74

Ко1агеУ1б Етаие! 73

Ма8)'агеу1б ]. 76

Макзипстс А. 77

Маппкоу1б 1о«1р 81, 82

Маппкспчс Козга 78, 79

Маг$а1 С. 80

М1паИо, кпег 261,262

МИапсшб Осоге 83, 84

МШсеу1с МЛап Е). 86

МШбеугё У1аЙ181ау 85

МНСиик! А. 87

МПоуик МПап 88—92

ЛНгко (сгповог8к1 кп)аг) 93

Мокгагцас $(еуап 94

№<1е1)коу14 Ы1ко1а 98

(пе<1о8(а)и ргПсш) 1—4

(пе1з(га2еп1 гикори) 182—199

Ы1коНс А1еквапёаг 97

N. N. 95

(ов1а8 о 5уеЮ8ау8ко) ЪезеёО 96

(оразка — 81а2°о1Уоппе) 200

ОгеМишб Мка 99

ОзюНс ТШогшг 100

Раби 1оуап 101—118

Ре1Г0У1б МПап Ц9

РороУ1б А1. V. 120—124

РорОУ1«5 ОшМ(П)С 126

РороУ1б СаугПо 125

РогогШб А. 127
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(пазмуак ргИорт 5)

5а<1г2а) 31вп.

Кайоуапстб ЗуеюПк 128

(гагпе Ы1)е$ке) 173—181

ЗсЫезтеег 1о$еГ-га2Ш гек51о\1 214—260

3(апкоу16 КотеЩе 129—161

Зго)апоу1с Е. 162

31о)апо\1с Ыаит 163

81о)апоу1с Рего 163а

3(о)коу1б |оуапка 164

ЗгиЬсхкг С 165, 166

5аве( С. I. 167

§1е2шкег 1сшр 5

5гип)ас 168

ТоНодег КоЬеп 171а

Тора1оу!б Мца фоиЪек) 169, 170

2уопаг Каёо^е 171

2|укоу1с УазШ)е 172

МхгоЛаиа НсиШИшеу'потлс-УаШек

ЗЕКВ1АЫ 1уШ51С1АЫ5 Ш К1ШАС5 ВЮОКАРН1САЬ ЭЮТЮКАКУ

5 и т т а г у

ТЫз рарег зигуеуз гпе сотетз апс! зоигсез оГ гЬе та!епа1 оп Ле

Ызюгу от" ЗегЫап тизк тагЫсЬ Кипас соПесгеё оуег а §оос1 60 уеагз Сог

Ыз Шоцга&Ы « гтшкорга}$Ы 1ехгсоп, а1зо кпотог аз гЬе Зкптгк. ТЫз 15

а ротоп оГ гпе ехгепз1Уе тагепа1 оп гпе Ызгогу оГ тизк атопд а11 гпе

ЗоигЬ 51ау реор1ез, чуЫсп 18 керг ш Ле АгсЫуез о*" 1А211 т 2а§геЬ, атовд

гЬе рарегз оГ гпе тпегеепгп сепгигу Сгоаг ти$1со1о^1зг апс! соПессог о!"

Го1к тизк Ргап)о Кзауег Кипас (1834—1911). 1п тапизспрг ала" ргии,

гЫз тагепа1 (туЫсЬ Шз 9 Ьохез оГ тешит 812е) соташз ргасгкаИу а11

Ле тГогтаиоп \уЫсп \уа^ ауаИаЫе го гЬе Сгоаг риЬНс т гпе зесопё Ьа1Г

оГ гЬе ЫпегеепгЬ сепшгу.

ТЫз псп апс! уапес! соНесгшп оГ 262 «етз зиррНез тГогтагшп

аЬоиг ЗегЫап тизк оГ гпе г1те. 1г сопздзгз ог" сопгетрогагу рптес! Ьоокз

аш1 тизк, сиггш§з ггот )оигпа1з апс! печгзрарегз, тГогтагшп т тапи

зспрг \у1тН апс! \пгпоиг инисагюпз оГ зоигсез, Кипас'з тапизспрг сор>ез

оГ разза^ез Ггот чуогкз оГ Ызгогу, Ыо§гарпу ала" ЬюНодгарпу, ала" рпого-

§гарП5. ТЫз рарег <1еа1з чигЬ гЬе &геагег рагг оГ гЬе <1ага гакел Ггот педаз-

рарегз апс! )оигла1з оГ те ите, \уЫсЬ аге лог го Ье Гоилс1 т гпе 81сттк

Ьиг дуЫсп Кип; с геГегз го.

СагегЫ апа1уз1з ап<1 с1аззШсагюл оГ гпе Ьазк апс! зирр1етепгагу

тагепа1 зпото гпаг Кипас изед Сгоаг зоигсез (Ьоокз, регюшсаЬ, гле двИу

рарегз), ЗегЫап зоигсез (Ьоокз, со11еспоп5, рег1ошси1з, гЬе (1аЦу рарегз,
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пишса! сотрозтопз, сага1о#иез), апс! Гоге1§п зоигсея (рареге, Ъоокз,

сотрозтопз). ТЬе 81очтгк шс1ш!е$ 41 пишаапз оГ ЗегЫап оп§т

ап<1 16 Гоге1§п тизгаапз \уЬо луогкес! ш ЗегЫа; 11 тетюпз гЬе сотро

зтопз апс! патех оГ 22 тшкпапз \уЬо аггап^ес! ЗегЫап 1Ъ1к гЬетез, апс!

погез гЬе сотпЪииопз тас1с го ЗегЫап тизк Ьу 21 реор1е асте т оЛег

зрЬегез.

ТЬе Зкчтгк аз к зтпск сап Ье зак1 го Ье о{ рптагу Ызюпса) апс!

сЬситетагу цпропапсе апё сап зегуе аз Ле Ъаз1з оГ ГипЬег зпкЬез. ТЬе

иетз Ггот Сгоапа \уШ сегшп1у соптЪше пеиг тГогтапоп оегигееп гпезе

то с1озе1у ге1атес1 реор1ез.



ЪОРЪЕ ПЕРИЪ (Београд)

БИБЛИОГРАФЩА КОРНЕЛЩА СТАНКОВИЪА

Уводне найомене

Библиографе а Корнели) а СтанковиКа саставл>ена )е из пет оде-

л.ака: I Хронолоща живоша и рада, II Библиографией , III Рукойиси,

IV Од}ек дела Корнелща СшанковиНа и V Литература.

Прво поглашье, Хронолоща живоша и рада Корнелща СшанковиНа,

доноси основне биографске и друге податке.

Друго поглавл>е, Библиохрафща, обухвата сва позната штампана

дела, ко^а )'е Корнешце издао у току свог кратког, али плодоносног

живота. На)више тешкоКа имали смо приликом израде овог поглавл>а.

Од 17 Корнсли)евих штампаних музикали^а, три нисмо нашли у нашим

библиотекама, а )една )е загублена. Стога наслове ових композици]'а

нисмо цитирали како би требало, по ви!)ен>у, веЬ према наводима других

библиографа (Д. Ъермекова, В. Ъор^евиЬа). У нашем полису то су:

бр. 1, 5 и 12, а загублен )е бр. 10. Штампана дела имала су често два

или три наслова: на српском, немачком и француском. Наслови 1ьегових

првих клавирских композици)а дати су на немачком или француском

)езику. Отуда се )авл>а потреба испитиван>а целовитости повеза кегових

штампаних музикали)а, ко)е су раритета. Додамо ли томе чшьеницу

да општост веКине наслова — Србске народис йесме збун>у)е испитиваче

Корнели^евог дела, прибегли смо описно) библиографией. Свака би-

блиографска ) единица (г), штампана музикали)а) садржи три дела:

наслов )единице, садржа) ^единице и у ко;о) се библиотеци налази.

Напомшьемо да су сва издазьа Корнелщевих дела штампана само старим

правописом у формату нелике четвртине, али су повезивана дво)ако,

у обичном и врло луксузном повезу. Посебан проблем )е аихово да-

тиршье и хронолошки распоред. Ту смо се ослан»али на раните резул-

тате Ф. ДемелиКа, извесног 3. (Живош и дела Корнели^а СшанковиНа-,

Вила, 11/1886, 17, стр. 270—273; 18, стр. 285—289), а посебно на ра-

дове музиколога: Косте П. Мано)ловиЬа и Стане ЪуриЬ-Кла]'н.

ТреКе поглавлл, Рукойиси, било би много дуже да смо се од-

лучили да наведемо цео списак шегових рукописних мелографских

записа „православног црквеног по)'ан>а у србскога народа". Сматрали
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1854 — С прекидима до 1857. боравио )е у Сремским Карловцима

1855 и у Фрушкогорским манастирима, где )е бележио ,право

славно црквено по)'а1ье србског народа" по по^аау нроте Ата-

наси)'а ПоповиЬа „Попице" (1802—1870).

1855 — 9. IV Духовни концерт „црквено-грчко-словенског литур-

гичног щени^а" одржан )е на други дан Воскресени^а у Бечу

у сали бечких „музикални при|ател>а" (музикалног друштва);

певало )е 46 певача (од ко) их 20 певача и певачица из Це-

сарско-крал>евског оперског театра). Програм се састо)ао од

„12 стари корални мелодща наши црквени": торжествено

Воскресение Тво]е Христе сйасе; вешто на грчком резину от-

певацо Христос анесши; песме из Литурги)е св. Басили) а Ве-

ликог: О Теб]е раду}ешс]а (по други пут „о/цп'евана бити мо-

рала"), а тако!)е и Возвеселила раб шщ\ песме о Бого)авл>е1ьу;

)една мелодика на Велику суботу, „чувствительно" Не рада]

мене маши; )една о Св. Тро)Ици и херувимски песма ко)у )е

г. СтанковиК саставио. Световид, 1855, IV, 26, 1 ; 27, 2, Србски

дневник, 7. IV 1855, 27, 2; 14. IV 1855, 29, 1—2.

— Списак са именима 14 чланова певачког друштва 1855. у Бечу

(вероватно оперских певача) — „прибележио из по)'единих

гласова руком Корнели)а СтанковиЬа писаних у Ср. Карловцу

7/19 IX 894, ]. ЖивковиК"; примерак у Музиколошком ин

ституту САНУ.

— Сремски Карловци, први )авни клавирски концерт. Патри)арх

и публика су га лепо примили.

— 9. IV, „треЬа" Литурги)а и друге песме, фрагментарно ^е

изведена на Духовном концерту о Ускрсу у Бечу, у сали Мш1к-

уегеша (40 певача).

— 24. и 25. XII, „печатан програм" за 2 концерта у Новом Саду.

Србски) дневник, 24. XII 1855.

— 31 . XI I на^'ава за треКи концерт у Новом Саду. Србски) дневник,

24. XII 1855, 102; 1. I 1856, 1; приказ у бр. 2, 5. I 1856.

1856 — 23. II, вест да )е Корнели)е СтанковиЬ ставио осам гласова

на ноте и да се спрема „давати концерте" у Београду, Земуну,

Сремско) Митровици, Бечкереку, Кикинди, Сомбору, Суботици

и Вршцу. Србски дневник, 23. II 1856, 16, стр. 2.

— 12. III, први концерт г. К. СтанковиЬа са г. Ст. ТодоровиКем

одржан )е у Панчеву.

— 18. III, други концерт К. СтанковиЬа и Ст. ТодоровиЬа у

Панчеву. Србски дневник, 25. III 1856, 25; „од коега )е

добитка опред)елио на корист овдаппьег сиротюьског фонда".

Лист да)е приказе оба концерта. Упор. Милана Бикицки,

Корнелще СшанковиН у во]во1)анско] шшамйи, прилог у овом

Зборнику.

— 18. IV, концерт у Београду („половину прихода опред)елио

)е концертодавац Фонду ововарошке болнице"). Подунавка,

1856, I, 7, стр. 55.
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— концерт у Земуну на други дан Ускрса. Подунавка, 1856,

I; 8, стр. 63.

— 2. V, два концерта у Сремско) Митровици. Други концерт

„на благо.ш'етелэну щел, опред)еливши приход на обштинску

митровачку болницу". Србски дневник, 24. V 1856, 41.

— 13, 16, 17. V, три концерта у Вршцу, од ко^их )едан у двору

епископа Емшпфна Кенгелца, где ]е „црквено п)'ени)е одвек

вешто на клавиру изводио. На последаем концерту певали

су у хору ког )ег. СтанковиК саставио и неколико наших бо-

гословаца" (наводе се и имена и места одакле су). Србски

дневник, 24. V 1856, 41.

— 17. VI, концерт у Сомбору и осврт на пробу и репертоар сом-

борског црквеног хармоничног хора. Србски дневник, 24.

VI 1856, 50.

1856 — Изабран за почасног члана Београдског певачког друштва.

1857 ■— Август — концерт Корнели)'а СтанковиНа у Сремским Карлов-

цима. Поставл>ено )е питан>е зашто су „об)авл>ен>а" — про-

грами за концерт, „печатана на немачки?"

1858 — 1ануар, „У Бечко) руско] капели о Бого)'авл>ен>у пожгло )'е

одабрано друштво од 12 овдаппьих певача ко)'е ]е наш г. Кор-

нели]е СтанковиН обучио онако како се по нашим црквама

пои, но само са хармоническим савршенством" . Србски дневник,

бр. 5, 16. I 1858, 5, стр. 2, 27.

1858 — СтанковиЬево писмо ДемелиЬу. Упор, рад Д. ФранковиК,

у овом Зборнику, напомена 21.

1858 — 5. II, патри)арх ]осиф Ра^'ачиЬ )'авл>а Корнели)'у СтанковиЬу

да се издатак за долажеше хора из Беча у Сремске Карловце

„не исплаЬу)"е." Нека мирно продужи сво) рад и не да^е ча-

сове из клавира. Упор, рад С. Ъурин-Кла)Н у овом Зборнику.

— 15. V, на први дан Духова, у руско] капели у Бечу, српско

карловачко по)'анъе изведено )е под управом г. Корнели)а

СтанковиЬа. „Поташе )е прекрасно свршено". Србски дневник,

1858, 41, стр. 3.

1859 — Уметнички портре Корнелща СтанковиЬа израдио академски

сликар Стеван ТодоровиЬ (1832—1925).

— 2. I, прота Атанаси^'е ПоповиК шал>е поволен извешта) па

триарху ]осифу Ра)'ачиЬу о раду Корнели^а СтанковиЬа у

Бечу. Патри)'арх да)'е благослов да се „Корнели^ева Српска

литургща" изведе у руско) цркви на дан Св. Саве. Литурпца

]е изазвала допадан>е.

— 4. III, „Концерт народног вештака г. Корнели^а СтанковиЬа

ко^ега )'е са Пол>аком г. Козловским виртуозом у виолини

дао у корист страда^уЬе браЬе у Хрватско). Мушки и женски

кор )е певао црквене песме {Воскресение Тво]е, Христос вос

креси). Затим )е свирао г. СтанковиК неколико песама у клавир.

На)после )'е опет певао мушки и женски кор србске народне

песме, што ]е у глазбу ставио г. СтанковиК. Концерт )е у свему

19*
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испао како вал>а. Присуствовали су чланови врховног суда

Метел ОжеговиН и Ъор^е Сто^аковиЬ, Павле Ри^ички Шкри-

бешки, М1)'ор Миша Анастаси^'евиК са породицом, прота руски

Ра^'евски са породицом и други. Г. ОжеговиЬ захвалио )е на

кра)у )авно Г. СгайковиКу у имг Хрвата на хьеговом труду

и братско) л>убави."

— 6. IV, писмо извесног Драгомира у коме )авл>а мащи о концерту

на други дан Воскресени^а под управом Корнелща СтанковиЬа

прире^еном „у полжу страда;уНи Хрвата". Рукописно одел>ен>е

Матице српске, Нови Сад, бр. 35. 771.

— 24. IV, г. К. СганковиН )е послао у Загреб 240 форинти као

добитак од шгговог концерта што га ;е дао у корист неволлшка

у Хрватско). Србски дневник, 10. IV 1860, 28, 32, стр. 4.

— О Преображевьу, штамаан позив за претплату за друго издаье

народних песама. Србски дневник, 1859, 8, 72. Наведени су

само наслови тридесет песама (12 за хор; 5 за сопран, алт,

тенор и бас; 7 за мушки хор). Половина прихода биНе наме

рена ра&еним граничарима у последнем итали)анском рату.

— 31. XII, приказ Симона Сехтера о Корнели^ево) об;авл>ено|

збирци народних песама. Преведено из листа Ыеие №1епег

МизАкхепищ*. Србски дневник, 31. XII 1859, 8, 102, стр.

214—5.

1860 — 26. V, приказ поводом концерта Корнели)а СтанковиЬа у

корист Бутара. Упор. Трговачке новине, 1861, I, стр. 33,

115.

— 5. VI, извешта) о служби у Будиму на други дан Духова „кад

се служба нашег Корнелща СтанковиКа под н>еговом управом

попала". Србски дневник, 1860, 44.

— 5. VII, приказ православие службе у Будиму на ко)0) ;е ди-

риговао Корнелщ'е СганковиК. Србски дневник, 5. VII 1860.

— 2. XII, вест да „наш познати вештак у музици г. Корнели;е

СганковиК намерава и опет дати )'едан концерт у Бечу у црк-

веним песмама у корист православно) цркви, ко^а Ье се овде

подиКи". Србски дневник, 1860, 97, стр. 6.

1861 — 1. IV (20. III), поподне одржан )*е велики концерт цр-

квених песама у сади Музичког друштва у Бечу. Црквено-

словенски текст песама штампан )е у програму чи)а насловна

страна гласи: „Црквене песме изабране за по^аае у Духовном

концерту Корнели)а СтанковиКа (20. марта 1861). У Бечу,

тиском }ерменскога манастира. Упор. С. ЪуриЪ-Клащ, Развод

музичке умешносши у Срби]'и, Загреб, 1962, стр. 588. (Програм

се налази у Архиву Музиколошког института САНУ у Бео-

граду). Упор, анонимни приказ Срйски духовны концерт, Да

нила, 1861, II, 11, стр. 75—6. У приказу )е цитиран и превод

оцене Симона Сехтера о Корнели^у СтанковиКу об)авл>ен у

листу Оз1 ипс! №ез1. Истакнут ;е историйки значащ концерта,

)ер )е посвеНен зидан>у православие цркве у Бечу и српско)
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народној црквеној музици. „Песме пој ало 40 особа — 20 мушких

и 20 женских из овдашњег театра за опере. На челу певача

био је сам вештак који им је такт давао. Присуствовали су

руски посланик у Бечу, Балабин, прота М. Рајевски и Хрвати

Мажуранић, Ожеговић и други". Упор. Прилог Д. Франковић

у овом Зборнику, „Позив на духовниј концерт К. Станковића"

[на немачком].

— захваљујући помоћи српске владе Станковић је обавио прво

мелографско путовање по Србији (Шабац, Лозница, Вал>ево,

Чачак, Ужице и Крагујевац).

— 18. V, концерт у дворани код „Трубе" у Панчеву. Србобран,

19. V 1861, I, 16, стр. 2—3.

— 23. VI, предлог аустријског конзула у Београду пуковника

Боровичког за додељивање одликовања Корнелију Станковићу.

Упор. Један аустријски извештај о Корнелију Станковићу,

Музички гласник, 1922, стр. 9; С. Ђурић-Клајн, Дипломатска

борба око Корнелија Станковића, Београд, 1956, стр. 29—32.

1862 — У Бечу о св. Сави, објављен је позив Корнелија Станковића

на претплату за Србске народне песме (мелодије). Јавор, 1862,

I, стр. 5; Србски дневник, 1862, 166, Србобран, додатак

1862, 14.

— 16. II протоколарни извод у коме „Корнел Станковић, вештак

у музици моли да се дозволи" да могу свештеници и црквене

општине његово дело „Литургију у нотама стављену, за себе

и своје цркве прибавити" (акт је изгубљен). Архив САНУ,

Сремски Карловци, МП-А.

— Март, највише признание Њ. Величанства Цара Русије —

орден каваљера св. Станислава Корнелију Станковићу.

1863 — 18. II, факсимил писма К. Станковића из Беча митрополиту

београдском Михаилу у коме каже: „ ... ја се већ од осам

година све једнако око тога трудим, да наше народно црквено

појање у ноте напишем и да га тако од сваког могућег изо-

пачења и пропасти сачувам". Ст. Мокрањац, Отите појање,

Београд, 1935, стр. 8.

— У Београду као хоровођа Београдског певачког друштва ос-

новао тзв. приуготовни хор. Марта — одлази у Словачку

бању Рожњаву (Козепаи) ради лечења. Враћа се у Београд.

— 31. XII, К. Станковић подноси Министерству просвете Пра

вила за оснивање Правителствене школе и предлог за оснивање

Певачке школе. У представци се, између осталог, каже: „У

данашњем веку вештина музика негује се у свакој изобра

жено) држави као један од најглавнијих фактора у изобра-

жењу човештва, јер је музика једна од оних вештина, које

облагорођавају срце и осећања."

1864 — 27. I, Корнелије посвећује своју Литургију Панчевачком

српском црквеном певачком друштву. Рукопис у Музиколош-

ком институту САНУ.



294 Ъор1>е ПериЬ

— 22. II, беседа у Панчеву ко)у )е дало Српско црквено певачко

друштво под управом г. Даворина 1енка, уз суделоваье г.

Корнелща СтанковиЬа. Даница, 1864, VIII, стр. 159. На

програму „Девочка соколу зулум учинила" (мушки збор) и

„Сива магла" (народна за мешовити хор од Корнели]"а Стан

ковиЬа). Србски дневник, 20. II 1864, 21.

Поставлен за „учителл нотног по^анл" у Београдско) реалци.

— Марта напушта Београд.

— 23. IV, захвално писмо проте Васе ЖивковиЬа упуЬено Кор-

нели^у СтанковиКу.

— 14. V, Корнели)"е СтанковиЬ у Новом Саду свирао „неке нове

досад неизведене песме (Црногорка) онако као што )е он са

вари)аци)ама на ноте ставио". Србски дневник, 1864, 57. Из

Новог Сада одлази у Будим. Приказ доласка, Србски дневник,

1864, 62.

— 2. X, писмо Корнелща СтанковиЬа послато из Будима ДЪвану

БошковиКу у коме га моли да сандук са (Корнелщевим) делима,

рукописима и музикалном библиотекой „рег Е1$епЪапп" пошал>е

(Корнели)у) у Будим. Упор./едно йисмо Корнелща СшанковиНа,

Ситни прилози, Гласник Исторщског друштва, Нови Сад,

1930, III, 3, стр. 482—3.

1865 — 5/17 IV, У Будиму на друга дан Ускрса преминуо ]с од ту

беркулезе у дому брата Иосифа. Сахракен )е на Табанском

гробл>у у Будиму.

1881 — 2. VIII, у спомен Корнели;у СтанковиЬу основано )е Црквено

певачко друштво „Корнели^е" (ко)'е )е 11. XII 1888. про-

менило назив у Певачку дружину „СтанковиЬ", а 5. VI 1924.

у Музичко друштво „СтанковиЬ").

1911 — Основана )е Музичка школа „СтанковиЬ".

1936 — Посмртни остаци Корнели) а СтанковиЬа пренесени на Фаркаш-

рецко гробл>е у ошиту костурницу, у посебно) урни.

1940 — Музичко друштво „СтанковиЬ" пренело )'е кегове мошти и

сахранило их на Новом гробл>у у Београду у але^и великана.

II БИБЛИОГРАФЩА

а) Свешовна дела

[СРБСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ]. ТреЬа юьига: Ой шаласи. (Ма-

ггозепИеа".), квартет, удесио Корнелие СтанковиЬъ. Лейа Маца.

(ПосвеЬено г-Йи 1елени Ри^ички) \&Чеп, 1851.

По наслову музикали)е ради се о двема популарним песмама:

1) БРОДАРСКА ПЕСМА (О) таласи...), текст Ивана Трнског,

понаро^ена композици)'а Ватрослава Лисинског и 2) ЛЕПА МАЦА

(Србске кЬери чарнооке...), текст песника Васе ЖивковиЬа, ме

лодика из потпури)'а народних песама. Соло-песме прире^ене „за

квартет", без ближег об;аппьен>а.
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Наслов нота наводи се према Библиографии срйских музичких

дела Душана Ъермекова. Ни Владимир Р. Ъор^евиК шце нашао

ове ноте, па их наводи у свом Огледу срйске музичке библио1рафи]е

према Ъермекову. Нарочито збун>у)е то што се ово музичко дело

наводи као „трека каига", а треба да буде оп. 1 и 2.

2. (СРБСКА НАРОДНА ПЕСМА, за фортеп1яно у вар1яще ставио

и НЪговой Светлости, князу Михаилу М. Обреновику, посветио

Корнелие СтанковиКъ). [Насловна страна]: А1К ЫАТЮЫАЬ

ЗЕКВ1ЁЫ, уапё роит 1е Р1апо раг СогпеШе Згапкоукз, оеиуге 3,

Ргорпё1ё Йе Гаигеиг, (сЬе2 Р1егго МесЬе«1 уеиуе). [Посвета]: а Зоп

Акеззе топзе1$пеиг 1е Рппсе ЛИске1 М. ОЬгепоукз, Ухеппе, (1853),

стр. 2—8.

Садржа): Увод, песма Усйщ, усша], Србине са три вари)аци)е

и завршетак.

На сачуваном примерку у библиотеци Факултета музичке умет-

ности у Београду (сигн. N 17514) наслов )е само на француском.

3. СРБСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ, за фортепЬщо у вар1яцше ставю

и НЪной Светлости, княгиньи ]улж Мих. Обреновикъ, ро^еной

графиньи Хуняд1й, посветю КорнелШ Станковикъ. IV ДЬло.

У1еппе 1854, стр. 3—14. [Насловна страна, француски]: А1КЗ

ЫАТЮЫАЦХ 5ЕКВЕ5, уаиёз роит 1е Пало раг СогпеШе 51ап-

коукз, ргорпё1ё йе Гаигеиг, (скег Р1е*го МесЬе«1 уеиуе). [Посвета]:

а 8оп Акеззе Мас1ате Ьа Рппсе&зе 1иНе ОЪгепоукв пёе Сотгеззе

Нипуайу, Оеиуге 4, У1еппе, (1854), стр. 3—14.

Садржа) : Увод, песма СеНаш ли се оно1 саша и Ма]ка Мару, две

вари)аци)е на обе песме, прелаз, песма Тампа ноНи йуна ши си

мрака, са четири вари)аци)е, прелаз, Поде лисгйак дрегьине.

Ноте се налазе у библиотеци Музиколошког института у Београду

(сигн. АН — 600).

4. [СЛАВЕНСК1Й КАДРИЛ]. ЗЬАУЕК-ВАЬЬ-КЬАКСЕ, ОиасЫИе

гйг Р1апоГопе йег коскдуоЫ ^еоогепег ргаи Не1епе Кцгукзку уоп

ЗкпЬезгуе, коскасшп58Уо11 е;е\У1(1тег уоп СотеНиз Зшгкоукз.

Е^еткит с1ез Сотрошзгеп, (Ье1 Р1егго Меске«1 8е1. №1г\уе), №1еп,

1855, стр. 2—7.

Садржа): I. РАЫТАЬОЫ: [1] ЗгЪзка: О) $екке векхсе, [2] ЗгЪзка:

Су'е И ви шгаЬе, [3] ЗгЪзка, [4] ЗгЪзка: О] века Маса; II. ЁТЁ:

[5] Низка адапзка, [б] V вовИи каш Ы1а; III. РОШ.Е: [7] 8гЬ8ка:

1]}Мги гапо; IV. ТКЁМ 13: [8] ЗгЪзка: Сто око гококо, [9] 81о-

уепзка: Рой йиЬет, га йиЬет; V. РА5ТОТЖЕШБ: [10] Могаузка:

Могаюо, Могаюо, ЬЛогаъШко и тИо, [11] Низка: Как ъесог, [12]

Ма1о Низка; VI. РШАЬЕ: [13] ЗгЪзка: Ж1а то}а, тИа то]а, [14]

Ма]ко то]а.

Сачувани примерак у библиотеци Музиколошког института у

Београду (сигн. АН — 925) не садржи наслов на српском ко)и по-

мин>у претходни библиографи.

5. [СРБСКА НАРОДНА ПЕСМА, за фортетяно у вар1яще ставио

Корнелие Станковик.] То исто француски. У1еппе, 1857.
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Садржа): Без ближег описа, композитна садржи текст песме

Радо иде Србин у возике песника Васе ЖивковиЬа и популарну

мелодон'у, саставл»ену из потпури)а српских народних и варошких

песама.

Штампане ноте )ош непрона1)ене; В. Р. Ъор1)евиК наводи наслов

по библиографией Д. Ъермекова.

6. [СРБСКА НАРОДНА ПЕСМА, за фортешяно у вар1яще ставио

Корнелие СтанковиК1. АЖ КАТ1СМАЬЕ 5ЕКВ1ЕК, уапё роит

1е Р1апо. 8ЕКВ15СНЕЗ КАТЮКАЫЛЕБ аег ЗегЫзспеп РАКС-

ЗОУАЕК СЕМЕШОЕ асп1ип§зуо11 дешсипег уоп СогпеНиз 81ап-

коукз, Ор. 6. 1т Уег1а§е аег КипзгпапсИипд аез Оиз1:ау А1ЬгесЬг,

ЧСЧеп, 1857, стр. 3—9.

Садржа) : Увод, песма Шшо се боре мысли мо}'е и шест вари)ащца.

Посто)'и примерам, без наслова на српском, у приватном поседу.

7. СРЕМСКО КОЛО И НАРОДНА ПЕСМА „ЧИЯ ЛИ С ТАРАБА",

за фортепияно саставио и господару Стефану М. Ъор^евиЬу изъ

поштованя посветио Корнилие Станковикъ. 7. дело. [Наслоена

страна, немачки]: ЗЕКВ15СНЕК КАТЮЫАЬ-ТАКг 51КМ1ЕК

КОЬО, Гиг ааз Р1апо Ропе сотрошп ипс1 ает Неггп ЗгерЬап М.

Оеогд1еу«$ аспшп§5Уо11 де^ате! уоп СогпеНш Згапкоуиз, ор. 7.

1пг Уег1аде аег Кипзгпапашпд аез Сизгау А1Ъгесп1, №1еп, 1857,

стр. 3—5.

Садржа) у наслову.

1едан примерак налази се на Факултету музичке уметности у Бео-

граду.

8. СРБСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ, удешене за певанЬ и фортетано

одъ Корнелия СтанковиКа, (спег Оизгау А1Ьгеспг) У1еппе, 1858,

стр. 1—41. [Наслоена страна, посвета] : НЪговой Св-Ьтлости Госпо

дару Даниилу I, Князу Црногорскомъ, съ найвеномъ смерности.

Садржа): Предговор — [Песме уз клавирску пратау, са пот-

писаним текстом]: 1. Я самъ Србинъ, србскШ синь, 2. Тужила девойка

на ЪурЪеви враши, 3. Любю се бео голубь са голубицомъ, 4. Мила моя,

мила моя, ди си синоНь била? 5. Зора руди майка Нерку буди, 6. Чья

ли е Шараба, чгя ли су враша, 7. Расшло ми е бадемь дрво, 8. Младо

йасширче уснило, 9. Девойчыыа ружу брала, 10. Таена ноНи йуна

ши си мрака, 11. Смыль Смильана йокрай воде брала, 12. Радо иде

Србинъ у войнике, 13. Дунаев, Дунаев !, 14. Добрый домаНине, 15.

Девойка се сунцу йрошивила, 16. Зашшо да се я бринемъ?, 17. Айдукъ

Велько йо ордш шеша, 18. СеНашъ ли се оногъ саша, 19. Усшай усшай

Србине, 20. 1ошшъ несеиши бЪла зора, 21. У Омера близу Сараееа,

22. Девойка юнаку йрсшенъ йовраНала, 23. Вино те Дойчинь Пешаръ

варадински бань, 24. Многая лЪша. — [У мушком квартету]: Я

самъ Србинъ србскш синь- Радо иде Србин у войнике — Многая

лЪта. (У Бечу, о Првозваномъ Андрш).

Штампани примерак се налази у Народно) библиотеци СР Србщ'е

(сиги. М. II 1325) у Одел>ен>у за музикали)е.
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9. СНАОТ'З КАТКЖАЦХ ЗЕКВЕ8, роиг 1е СНап! Уоса! ауес Ассот-

ра^петеш: <1и Папо раг СогпеШе ее 8гапкоуп$. Ргорпё1ё йи Сот-

розкеиг. Ькп. де 1а Соиг 1тр. К111 (1еА. ОгиЬе, У1еппе, 1859, стр.

1—52. [Наслоена страна, посвета]: СРБКИНЯМА ЗКВК1ЭДАМА.

[СледеКа наслоена страна] : СРБСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ, удешене

за певанЪ и клавиръ од Корнел1я СтанковиЬа. Своина Компо-

зитерова. 8КВЗКЕ МАКСЮЫЕ РЕ8МЕ, ш!е$епе га реуагце 1 Ыаук

ой КогаеН)а 8*апкоу1са. 8тоДпа Котрогкегоуа.

Садржа) : [Песме уз клавирску пратау са потписаним текстом] : 1

I. Ускликнимо съ любавлю, II. Шша с' оно чуе на оной сыграни}, III.

Да самъ ядна студена водица, IV. Ударало у тамбуру 1)аче, V. Моя

мама, лоне мое, све ми йреговара, VI. На ноге свашскгй куме, кума ше

зове, VII. Три йшичице гору йрелешиле, VIII. Сремско коло [за клавир],

IX. Я йо$о снужденъ край дола, X. Шшо Ну юнакъ усшрели ме стрела,

XI. Конь юнака осшавио, XII. Ой за горомь за зеленомъ, XIII. Ахь\

йресшан'ше невине, XIV. Сви шайками одоше, лако, лако, XV. Море

дико ди си за шолико? XVI. Осу се небо звездама, XVII. У Будиму

граду чудно чудо кажу, XVIII. Невесело срце мое, XIX. Дика йлава,

лане мое, на срцу ми сйава, XX. Село сунце сшигло вече, XXI. У раз-

вишку шие зоре, XXII. Драгъ се драгой, лане мое, на водици хвали,

XXIII. Сива могло, ши не йадай на ме, XXIV. Добаръ вече Анка,

XXV. Шшо нисамъ давно, XXVI. Удри киргшиа, XXVII. Кадь се

била на Косову войска, XXVIII. ПроЪи дико и нашимъ сокакомъ, XXIX.

Ой ши Наче ученый, XXX. Многая лЬйга. — [За сопран, алт, тенор

и бас]: I. Ускликнимо съ любавлю, II. Шша с'оно чуе, III. У Будиму

граду, IV. Ой за горомь за зеленомъ, V. Многая лЫйа. — [За тенор

I и II, бас I и II] : VI. Я йоЬо снужденъ край дола, VII. Сви шайкаши

одоше, VIII. Море дико ди си зашолико?1К. Шшо Ну юнакъ усшрели

ме стрела, X. Дика йлава, лане мое, на срцу ми сйава, XI. Добаръ

вече Анка, XII. Многая лЫйа. (У Бечу, о Арх. Михаилу 1859. Тискомъ

Срменскогъ Монастира.)

Сачувана су три примерка ових нота у београдским библиотеками;

два потпуна примерка — у Музичко) школи „СтанковиН" и на

Факултету музичке уметности (Библиотека В. Р. Ъор^евиНа), и

)едан непотпун — у библиотеци Музиколошког института. Тек-

стови су штампани напоредо: Ьирилицом (по старом правопису)

и латиницом.

10. СРБСК1Й НАРОДН1Й КАДРИЛЪ, сложю изъ народнихъ песама

и за клавиръ удесю Корнел1е СтанковиЬъ. Своина композитерова.

(Половина добитка одре^ена е за граничаре, ранЬне у последнъмъ

талиянскомъ рату.) Цес. Кр. Дворсшй Каменорезанъ А. Грубе

у Бечу. Беч, 1859, стр. 2—7.

Садржа) [по Д. Ъермекову]: 1. Наша сшрина, 2. У Будиму граду,

3. Мо]а мама све ми йреговара, 4. Добар вече Анка, 5. Месечина

сву неделу дана, 6. Трудило се да би могло, 7. Ах йресшанше невине,

8. Село сунце сшигло вече, 9. Ма]ка Мару, ой, ой, ой, 10. Дика бела

срце ми однела, 11. Удри киша на долове, 12. На] ши момче йрсшен,
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13. Полистала долина, 14. Радо иде Србин у щнике, 15. На бо) нлах

маши и невеста йраши.

Наслов нота цитиран по В. Р. Ъор1)евиКу. }едан прикерак )е

посто)"ао у библиотеци Факулгета музичке уметности у Београду,

али ;е загублен.

1 1 . СРБСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ, скупио и у ноте за певанЪ и клавир

написао Корнилие СтанковиЬ. Прва кньига. (У1еппе сЬег С-щгауе

АШгесЫ ЕсПгеиг), у Бечу, 1862, стр. 7—38. [Посвета]: НЪговой

Светлости Господару Михаилу ОбреновиНу III Кнезу Србском.

Садржа): Предговор (у Бечу о Ускрсу 1862); — [Песме уз клэ-

вирску пратшу са потписаним текстом]: 1. ПолеНела шарен-шица

йеря шарена, 2. Калойеро Перо, 3. Ой Невойко душо моя, 4. Сунце

ярко не сиять еднако, 5. Ай сЬла мома на йениеру, 6. Цар везира на

диван йозива, 7. Девойка соколу зулум учинила, 8. Момче ми йром'че

кроз село, 9. Ъе си била Яно, ше си шако роена?, 10. Сшарац седи

на ораху, 11. Чуеш ли Кашо?, 12. Оро. — [За клавир, са вари)а-

ци]'ама]: ПолеНела шарен-шица йеря шарена, 2. Калойеро йеро, 3. Ой

Невойко душо моя, 4. Сунце ярко не сияш еднако, 5. Ай сЬла мома

на йениеру, 6. Цар везира на диван йозива, 7. Девойка соколу зулум

учинила, 8. Момче ми йром'че кроз село, Ч.Ъеси била Яно?, 10. Сшарац

седи на ораху, 11. Чуеш ли Кашо?, 12. Свашовац {Сунце нам е на

заходу, хоНе да заЬе). — [I и II тенор и бас I и II]: 1. ПолеНела ша

рен-шица, 2. Калойеро йеро, 3. Ой Ьевойко душо моя, 4. Сунце ярко

не сияш еднако, 5. Ай сЬла мома на йениеру, 6. Цар везира на диван

йозива, 7. Девойка соколу зулум учинила, 8. Момче ми йром'че кроз

село, 9. Ъе си била Яно?, 10. Сшарац седи на ораху, 11. Чуеш ли

Кашо, 12. Многая лЬша.

Два непотпуна примерка, ко)а се допун>у)у, поседу)е библиотека

Музиколошког института; потпуни примерак налази се у библиотеци

Факулгета музичке уметности у Београду.

12. БРАТИНСТВО. Полка. Сложно из СРБСКИХ НАРОДНЫХ ЛЕ

САМА, за клавир удесио и Бугарима посветио Корнелие Станков1П1.

(У1еппе сЬег Сштауе А1Ъгесп1 Еспгеиг), у Бечу, 1862, стр. 3—6.

Сздржа): Из ерпских народних песама и Свашовца. Наслов на

водимо по В. Р. Ъор^евиКу. Нисмо наишли ни на ;едан примерак

у нашим библиотекама. У библиотеци Музиколошког института

у Београду (сигн. АН 615) посто)и )едан препис Лазара Лере. Из

преписа закл>учу)емо да наслови песама, употребл>ени у полки,

нису исписани на партитури.

13. КАДРИЛЪ по блъгарскы Народны ПЪсны, съчиненъ и за Клавиръ

Съставенъ отъ Корнилша Станковичя. Посв-Ьшенъ на млады-ты

Блъгаркы и издань отъ Т. Раиновъ и А. Михаиловъ, Вхна, 1862,

стр. 2—7, (сЬег Сшгауе А1ЬгесЬ1).

Садржа]: I. РАМТАШИ: [1] Тойоте Ьи1ку $е ргоОауас, [2] Капо

р]а1о регШо, [3] Ьеко вг&еы; II. ЁТЁ: [4] Е} Воге Ше ]апо; III.

Р01Л1Е: [5] Се пета И ]ипак га 1еЬе?, [6] Ие, йе, йе коктбею; IV.

ТКЕК15: [7] Каигтке та\ка тота, [8] Зсо та пе ойепИ?; V. РА
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ЗТОЦКЕЬЬЕ: [9] Рапе1 радпа VОV Ноайа, [10] Тпию$ка-1а; VI.

РШАЬЕ: [11] Тг&юЛа гп{ }е Кабсюаш главка.

Потпун И добро очуван примерак налази се у библиотеци Музи-

колошког института у Београду (сигн. Ан — 925).

14. СРБСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ, скупио и у ноте за певан-Б и клавир

написао Корнели)"е СтанковиН. Сво)ина композитерова. (ЬкЬовг. О.

^е^еЫп и Веси), у Бечу, 1863, стр. 5—42. [Око наслова насли-

кани грбови: Црна Гора, Хрватска, Далмация, Херцеговина, Срб1я,

Славония, Срем и Босна]. [Други лист, посвета]: Нбговой Пре-

узвишености Господину В. П. Балабину, императорском руском

посланику у Бечу.

Садржа) : (Србске народне песме. Друга юьига. У Бечу о Ускрсу

1863.): [Песме уз клавирску пратньу, са потписаним текстом]: 1.

Праг е ово милог Срба на косм сшоимо, 2. Девойка се, девойка се у

Дреновцу куйа, 3. Ой Шаласи мили айше, 4. Радо иде Србин у войнике,

5. Ти создави око, 6. Ево деснице верне. — [За клавир]: 7. Смедеревка.

Игра у Срби^и, 8. ПараНинка. Игра у Срби)И. — [За клавир са

вари)"аци)ама]: 1. Праг е ово милог Срба, 2. Девойка се у Дреновцу

куйа, 3. Ой шаласи мили айдше, 4. Радо иде Србин у войнике, 5. Ти

создави, око, 6. Ево деснице верне. — [Тенори I и II, I и II баси]:

1. Праг е ово милог Срба, 2. Девойка се у Дреновцу куйа, 3. Ой шаласи

мили айдше, 4. Радо иде Србин у войнике, 5. Ево деснице верне. (Ошск

Ье1 Р. ОГпег ш №1еп).

Оригиналан примерак са тврдим, луксуэним повезом налази се

у Национално) библиотеци у Бечу; ксерокс-когацу поседу^у Народна

библиотека у Београду (Музичко одел>ен»е) и библиотека Музи-

колошког института у Београду.

б) Црквене комйозицще

15. (ПРАВОСЛАВНО ЦРКВЕНО ПОЯНЪ У СРБСКОГ НАРОДА).

У ноте написао Корнилие СтанковиК. [Друга насловна страна]:

Б0Ж60ТК6ННЯА СЛУЖБА Ко сватых-ь отца нашего ЮЯННЙ ЗЛЙ-

ТОУОТАГО. У ноте написао, за четири гласа и клавир удесио Ко

рнилие СтанковиК . Своина композитерова . Првакньига . У Бечу, 1 862,

стр. I—III [Предговор] + 3—32. (ЫЛодг. О. ^е^екш и Веси).

[Посвета, засебна страна]: НАРОДУ СРБСКОМ.

Садржа) : ЛГГуРГМ 1шдннд ЗиатоВетмпи за „Сопран, Алт — Кла

вир - Тенор и Бас". Бро)еви духовних песама — 1—12.

Друга и треЬа юьига овог издан>а носе општи наслов Православно

црквено йо]ан>е у ербског народа, али )е остало питание да ли )е та)

наслов био )ош на прво) К1ьизи )ер В. Р. Ъор1)евиЬ бележи као

главни наслов прве гаьиге Божесшвена^а служба во св^аших ошца

нашего ]оана Злашоусшаю. То, додуше и )'есте наслов и садржа)

прве гаьиге, али не и едици)е. Дакле, остало )е да проверимо на

сачуваним примерцима. Примерака прве гаьиге сачувало се више

и то у библиотекама: Музиколошког института, Матице ерпске,
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Патри)'арши)ско) и Факултета музичке уметности. И поред прегле

дана свих примерака писмо дошли до коначног резултата, )ер

су првобитни повези оштеКени или накладно изразени. Само )'едан

примерак у библиотеци Факултета музичке уметности (сигн. 11 507)

сачувао )е корице са ко)'их би се могло заюьучити да и прва кьига

има главни наслов едищл"е: Православно црквено йо]ан,е у србског

народа, ко)0) иначе и припада, и да )"е поднаслов Божесшвеш]а

служба во св)аших ошца нашею ]оана Злашоусшаю. Али и та) при

мерак сачуваних корица, са ко^их се чита наслов едшци'е исти као

и код следеких две)у юьига, ни)'е прошивен, нити повезан са са-

држа)ем, па се оне могу лако одво)'ити и спо)ити са сваком од сле-

деКих юьига. Приликом штампан>а, чини се да прва юьига шие

повезивана нити прошивана, веЬ )'е издата у табацима. Иако се

веН у првим огласима (Србобран, ]авор и Србскщ дневник за 1862)

помин>е единица, т\. Православно црквено йо]ан>е у србског народа,

ипак, док се не на^е )ош неки примерак прве юьиге са корицама

тог наслова, ми оста)'емо при оваквом наво!)ен>у главног наслова.

У библиотеци Факултета музичке уметности (сигн. 488, 492 и

493) постови и повезан примерак све три юьиге, са оригиналним

корицама на ко)"има )е наслов Црквено йо]ан>е, што нам казусе да )'е

поето;ало и ]'едно такво, луксузно издан>е.

16. ПРАВОСЛАВНО ЦРКВЕНО ПОЯНЪ У СРБСКОГ НАРОДА. У

ноте написао Корнилие СтанковиК. (ЬпЬодг. О. №еде1ет и Веси).

[Насловна страна] : ПРАВОСЛАВНО ЦРКВЕНО ПОЯНЪ У СРБ

СКОГ НАРОДА, за четири гласа и клавир удесио Корнилие Стан

ковиК. Своина композитерова. [Посвета на треКо) страни]: НА

РОДУ СРБСКОМ. Беч, 1863, стр. 3—61.

Садржа): [Чита се у заглавл>у прве странице]: Православно црк

вено йоянЪ у србског народа. Друга гаьига. У Бечу о Ускрсу, 1863.

За „Сопран, Алт — Клавир — Тенор и Бас". Бро)еви духовних

песама — 1—30. Врете духовних песама: Тропари, кондаци, ирмоси

од БожиКа до Спасовдана.

Примерак се чува на Факултету музичке уметности.

17. ПРАВОСЛАВНО ЦРКВЕНО ПОЯНЪ У СРБСКОГ НАРОДА. У

ноте написао Корнилие СтанковиК. (1ЛЛо{П\ О. №е§;е1ет и Веби).

[Насловна унутраипьа страна]: ПРАВОСЛАВНО ЦРКВЕНО ПО

ЯНЪ У СРБСКОГ НАРОДА. У ноте написао, за четири гласа и

клавир удесио Корнилие СтанковиК. Своина композитерова. [По-

света]: НАРОДУ СРБСКОМ. Беч, 1864, стр. 3—41.

Садржа): [Чита се у заглавл>у прве странице]: Православно црк

вено йоянЪ у србског народа. ТреКа юьига. У Бечу о Крстову-дну,

1864. За „Сопран, Алт — Клавир — Тенор, Бас". Бро^еви духовних

песама: 1—21. Врете духовних песама: Тропари, кондаци, ирмоси

од Спасовдана до Ваведеаа, и неке друге песме, са вари^антама.

На стр. 41 приложен садржа).

Примерак се тако^е налази на Факултету музичке уметности и

у Библиотеци Матице ерпеке у Новом Саду.
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III РУКОПИСИ

Рукописи и аутографи Корнелија Станковића налазе се на чувању

у више научних установа и архива.

1) Архив САНУ у Бгограду чува 17 свезака мелографских записа:

Православно црквено појање у србског народа (1855—1863). Ради се о

Корнелијевим оригиналним рукописима. Садржај свих свезака изложен

је у облику библиографије рукописа у Гласнику Српског ученог друштва

(1873, кн>. XXXIX, стр. 307—320). Упор, прилог Мирке Павловић

у овом Зборнику.

2) Музиколошки институт САНУ поседује нешто оригиналних

рукописа, световних песама и композиција Корнелија Станковића.

Најпре, аутограф Србских народных песама из 1863, непотпун, који

садржи песме за глас и клавир: 1. Праг је ово..., 2. Ој таллси {Бро-

дарска песма), 3. Ево деснице верне, (четврта и пета песма недостачу),

6. Ајд у војну Србине, 7. Већ се србска застава, 8. Већ из Густог луга, 9.

Устај, устај, Србине и 10. Секретарка {Игра у Србији). Овај рукопис

описала је проф. Стана Ђурић-Клајн у есеју Корнелије Станковић као

йозоришни композитор, у: (Музика и музичари, Београд, 1956, стр.

33—39). У библиотеци Музиколошког института (сигн. А 90) налази

се и аутограф ЛИТУРГИЯ „светог Јована Златоустог, саставио и за

четири гласа удесио Корнилие Сганковић; посвећена црквеном певачком

друштву у Панчеву. У Београду 27ог януара 1864". Најзад, постоје

и деонице црквених песама са потписаним латиничким текстом, које,

као и Литургија, још нису стручно обрађене.

3) Рукописно одел>ење Матице српске у Новом Саду чува известан

број рукописа и нота из стваралаштва Корнелија Станковића, који

још нису стручно прегледани, нити описани. У ауторском катологу

рукописа под одредницом Станковић Корнелије налазе се две свеске

рукописних нота, на чијим корицама су иницијали „Ј. Р." (можда

Јелена Риђички). Садржај прве свеске (сигн. М. 1831), на којој стоји

урезан наслов А1г$ ЫапопаЬ ЗегЫеп$, јесте композиција за клавир

Сећаш ли се оног сата, са варијацијама. Свеска садржи 18 непагинираних

нотних страна. Друга свеска (сигн. М. 1832), без наслова, односи се

на композицију Корнелија Станковића Устај, устај, Србине, са вари-

јацијама за клавир, и има 10 непагинираних страница. Рукописи не

носе годину настанка, али су свакако из XIX века, о чему сведоче и

украсне штампане вгаьете на нотном папиру. На свескама не стоји да

су то композиције Корнелија Станковића, али је то неко оловком оз-

начио. Засад се не зна јесу ли то његови преписи или оригинали. Осим

ових рукописа сачувала се у посебној свесци (сигн. М. 1836) Корнилија

Станковића Литурђија (само деоница за тенор) у препису Аксентија

Максимовића.

4) У архиви Српске црквене општине у Будиму, према саопштењу

Стојана Вујичића, налази се још оригиналних рукописа К. Станковића

који нису стручно обрађени. Изгледа да се ради о двема Србским ли
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Шурщама (1851. и 1825), оригиналним композици)ама Корнелщевим

ко^е нису прихваКене, па су заборашьене.

5) У архиви Панчевачког српског црквеног певачког друштва

налазиле су се неке оригиналне композите Корношф СтанковиКа.

1едну свеску аегових световних композицииа Србске народне йесме,

за чешворогласни мушки хор, описала )е проф. Стана ЪуриК-Юицн у

наведеном раду. Нешто сазна^емо и из гаьиге М. Томандла, Сйоменица

Панчевачког срйског црквеног Певачког друшшва (1838—1938), Панчево,

1938, стр. 106—111, али детал>ан увид )ош нзце направлен.

6) У архиви Београдског певачког друштва, затим у архивама

певачких друштава у Вршцу и Сремским Карловцима морали су по-

сто^ати )ош неки рукописи Корнели)'евих композицш"а, али шта )'е од

тога остало до данас, може се установити само детал,ним научним

испитивашима.

2.

Од смрти Корнели)'а СтанковиКа (| 1865) до данас известан бро)

аегових рукописа и аутографа )е изгубл>ен, а о н>иховом посто)'ан>у

знамо само по казиван>има шегових савременика и при)ател>а.

Нащре се наводи две стотине нештампаних мелографских записа

српских народних песама. Музички библиограф Душан Ъермеков

(1852— 1876) пише: „ВеКа дела за ко;а сам дознао, а нису угледала

света, ова су: [СТАНКОВИЪ Корнели)е]: Две православие службе,

осам гласова на литур^и)и, вечераи и )утрен,и, до 200 народних песама,

и ;една народна химна". Упор. Поглед на данаииье сгйапе наше музыке

и Библио{рафи]а срйских музичких дела, Летопис Матице српске, 1874,

юь. 116, стр. 115.

Од изгубл»ених оригиналних композищца Корнели^а СтанковиКа,

помшье се и известан бро) соло-песама: позоришне соло-песме за драму

Ъор^а МалетиКа Преодница србске слободе или Србски а]дуци (1863) и

то : У бо/, у бо] ко1 слава крейи, А}д у во]ну Србине и Ево деснице верне,

за мушки хор; СеНаш ли се оног сагЛа, за хор и клавир, на стихове Спи-

ридона 1овиКа; Плач машере цара Уроша, за глас и клавир, на стихове

Емануила Козачинског; Црногорац Црногорки, мешовити хор, на стихове

Ъуре 1акшиКа; СРЕЪАН ПУТ (СреКан пут! СреКно путу), о звездице

мила), за мушки хор, на стихове Милана Ку)унциКа-Абердара (према

исказу самог лесника); СУНЦЕ]АРКО (Сунце )'арко, стани мало стани),

мушки хор, на текст Исидора ЪириКа; КНЕЗ НА ПРЕСТОЛУ, мушки

хор (без ближих података) и НАРОДНА ХИМНА (Боже правде, браничу

створеаа), мушки хор, на стихове 1ована ]овановиКа. Од клавирских

дела помшье се Црногорка, песма у варю"аци;ама. Упор. Србски) дневник,

28. V 1864.

3.

На)зад, напоменимо да се до наших дана сачувала и значаща

преписка Корнели^а СтанковиКа. „У Државно) архиви посто)е
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)ош и писма лесника Васе ЖивковиЬа, Даворина 1енка, митрополита

Михаила, Федора ДемелиЬа, др Полит-ДесанчиЬа, духовног и поли-

тичког во!)е бечких Срба — Ра^евског, }осифа Ра)ачиЬа, сликара Стеве

ТодоровиЬа, Корнели^евог професора Симона Сехтера и доста других

личности и све )е то зашшъиво, но само интимне и личне природе".

Ст. Рибникар [ЪуриЬ-Кла^н] : Корнелще СшанковиН и пег'ово доба, Звук,

1935, 5, стр. 177. Из поднетих реферата на симпозиуму о животу и

раду Корнели)*а СтанковиЬа може се заюьучити да необ)авл>ене пре-

писке има )ош, и то не само у Београду. Ова) део научног испитиваша

музиколога )ош увек ]'е у фази трага&а и пописиваша матери] ала, али

Ье дати значаще резултате.

IV ОД1ЕК ДЕЛА КОРНЕЛЩА СТАНКОВИЪА

Аноним: Зборник хорских йесама, кд>. 2, Београд, 1950. [Корнели)ева

композици)а Црнохорац Црноюрки].

Аноним: Корнели^е СтанковиЬ: Срйске народив йесме, мушки хор,

б.м. 1947, стр. \—Л.

Аноним: Последша Корнелщева композиции а )с сачувана! Црква,

календар СПЦ за 1977, 64—65. [Штампане ноте последнее ком

позиту е Корнсли]а СтанковиЬа Боже Правде, браничу сшворегьа,

мушки хор.]

БА1ЕР Фердинанд: ЗегЫзсНез ЫайопаШей (Уста), Србине, уста) на

оружие), за клавир, Брисел, б. г., стр. 2—3. [По Корнели)евом

запису Усша], усша], Србине.]

БЕНДЛ Карел (1838—1897): Н1апо1, ЗЫгка Шетогрёъи рго тпи&М

Н1азу, оп. 58, Праг, б.г. [Корнели)'ев запис]: „Мпо§о1еГ81У1)е

(Не КогпеНа Зг.апкоУ1се".

БОР1АНОВИЪ 1ован (1851—1925): Ношална $ачка йо^анка. I део.

Садржи у себи: Литур^у ]. Златоустога, по;ан>е на литур^и)И

о великим празницима и посту, и по]'аше о укопу, при опелу.

У два деч)а гласа, сопран и алт, написао веЬ по СтанковиЬу ].

К. Б. учител» у Сентомашу, Нови Сад, 1877, стр. 3—20.

ВУЩЧИЪ Тихомир (1929—1975): Музичке шрадицще ]ужних Сло-

вена у МаЪарско}, Будимпешта, 1978. [Корнелщеви записи]: Де-

во^чица ружу брала, СеНаш ли се оног саша и ]Ьубио се бео голуб.

ГАВРИЛОВИЪ Лука: (+1981): 1. Бо1ослужен,е Св. Православие

цркве. [Зборник]. Вечерн,е^ушре/ье-ЛиШурща-Венчан>е и Водо-

освеНен>е-Ойело, мушки хорови, Београд, б.г. [1948]. [Корнели^еви

записи] стр. 115: Многого леша; стр. 186—189: Милосш мира

стр. 236—238: Скажи ми Госйоди; стр. 258: Велико Амин; стр. 269

И Духови-Слава Теб]'е; стр. 275—277: Исаще лику}; стр. 282

Ойело, Суашиу Боже; стр. 301 : В]ечна]а йам]аш. 2. Госйоди возвах

и Да исйравишс}а (глас шести, самогласни), мешовити хор, [Бео

град], б.г., стр. 1 —4. 3. Црнохорац Црнохорки (речи: Ъура }акшиЬ),

мешовити хор, Београд, б.г. (Прво београдско певачко друштво).
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— СШ2Е ТЬ.: СНам пайопа1 <к% 8егЬе$, роиг 1е р1апо. Оеиуге 5.,

У1еппе, б.г. [пре 1874], стр. 3—9. [Корнелиев запис: Мнспца

леша.\ \

— ООТТНА1Ш 1оЬапп Ренет (1839—1919): Уо1Ыи<1ег-А1Ьит аИег

т Ое$1егге1сН-\]щагп уепге1епеп ЫаситаШасеп, за клавир, Беч,

б.г. [пре 1874]. [Употребллни Корнели)еви записи: Калойеро,

Мщка Мару.]

— ГРДАНИЧКИ Дамаскин (1892—1969): Срйско црквено йо]ан>е, на

црквено-словенском и срйском ]езику (I Литургща, II Вечерье

и 1утреше, III Осмогласник), Београд, 1972. [Користио изворе:

Православно црквено йоуан>е, Беч, 1862—1864. и Осмогласник, у

рукопису.]

— ДИДИНСКИЛадислав: \Уо]егоофапка,11от<а(1)Ьег $егЫ$сНе Ммюе),

за клавир, б.м., б.г. [Посвета]: Неггп СотеНиз Зшпкоъкв.

— ДИМИТРЩЕВИЪ Христина: Збирка срйских йесама, за клавир,

у 4 руке, Београд, 1892, стр. 1—14. [Корнели^еви записи]: Сива

магло, Зора руди, Девочка соколу, Дево]чица ружу брала, Сунце

]арко и Сремско коло.

— ДОБРИ Петар (+1890): Корнилова служба, удешена за мушки хор,

рукопис [пре 1874].

— ДОУБЕК Хуго (1852—1897): Сунце ]арко, не щ'аш ]еднако и Шию

се боре мшли мо]е, за клавир, Нови Сад, 1888, стр. 2—3. [Према

Корнели^евом запису Сунце ]арко.]

— ЪОРЪЕВИЪ Владимир (1869—1938): Збирка деч]их йесама, у 1, 2,

3 и 4 гласа, за ученике основних школа, |агодина, 1904, стр. 3—56.

[О Косидби (?) и Усша], усша], Србине од К. СтанковиЬа.]

— ЗДЕНЧА1 Ернестина: Слога, Е^иегёпёз, Хрватско ма^арски народни

милогласи, бр. 2, Загреб, б. г. [Корнелиев запис: Илирско ч).

Сремско коло.]

— 1АКШИЪ Ъура (1924): 1. 7 срйских йесама, за глас и оркестар

С1964), 2. Сремско коло, за оркестар (1967), рукописи.

— ХЕНКО Даворин (Мартин) (1836—1914): (1) Служба Божща Св.

]ована Злашоусшоха, по Корнели^у Станковику, сложно за 4 лирска

гласа, Београд, 1867, стр. 2—9; (2) Срйске народне йесме: А], села

мома (по К. СтанковиНу) за мушки, хор рукопис )е сво)ина Бео-

градског певачког друштва.

— 10КСИМОВИЪ Божидар (1868—1955): Усйомена, оп. 39 увертира

за оркестар, рукопис 1921. [Саставл^ена из три мотива узета из

стваралаштва Корнели)евог, Мокран>чевог и МаринковиЬевог и

посвеЬена шиховом спомену.]

— КРАМЕР К.: ЗегЫвсНег Ыапопа1 Сспдгевв-МагзсН, за клавир б.м.,

б.г. [пре 1874]. [Корнели)ев запис: Прах ]е ово...].

— КРАНЧЕВИЪ Драгомир (1847—1929): Срйско народно коло (сремско)

од Корнели^а СтанковиЬа [свирао 1862. на концерту у Музичко)

дворани у Бечу].

— КУХАЧ Фран>о Ш. (1834—1911): ]ужно-слов]енске народне йойиевке,

ка. I—IV, Загреб, 1878—1882; юь. V, Загреб, 1941. [Цитирани

Корнели^еви записи], кн>. I: Дика йлава на срдцу ми сйава, О]
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дево]'ко дуто мо]а, Таена ноНи йуна ши си мрака, Шшо лисам давно,

Невесело срце мо]'е, ]ошш не свиши бела зора, С]еКаш ли се ошп

саша, Чща ли ]е шараба, Добар вечер Анко, Л>убио се б]ели юлуб,

Полей!]ела шарен-йшица и Су за юром, за зеленом; кн.. II: Калойеро

Перо, Младо йасширче Премило, ]а йо^ох снужден кра] дола, Сунце

]'арко не сщаш ]'еднако, Ударам у тамбуру ))аче, Момче ми йромче

кроз село, Смил, Смиллна йокра] воде брала, Девочка ]'унаку йрсшен

йовраНала, Девочка се у Дреновцу куйа (обе варщанте), Про^и дико

и нашим сокаком, Тужила девочка на Ъур^еви враши и Шша с оно

чу)е на оно) страны; кн.. III: Дево]'чица ружу брала, Росло нам

]'е бадем дрво и Сриемско коло; ка. IV: Свашовац, Мноьща лета,

Три йшичице гору йрелешеле, Зашшо да се ]'а бринем, Добри до-

мсНине, Вино йще До]чин Пешар, У Омера близу Сара]'ева, Цар

везира на диван йозива и Праг ]е ово милох Срйсшва; ка. V: ]а сам

Србин, срйски син, Ах йресшанше невине, У развишку шще зоре,

Осу се небо звездама и Дещка се сунцу йрошивила.

ЛЖИЧАР Славоауб (1832—1901): Албум срйских йесама. 100 срй-

ских народних йесама, за клавир, Брауншва^г, 1881, стр. 4—63.

[Корнели)'еви записи]: ]а сам Србин, С драгим се хоНе грлиши.

Ушиц, усша], Србине, Л>убио се бео голуб, Добри домаНине, Дунаев,

Дунаев, Совет дики, Зашшо да св]а бринем, Е], А]'дук Вел>ко, Сесшра

куша брата, Луба }е йреча нею сестра и сноха, Сунце ]арко, Венац

од ружица, Пасширче, Ма]ка и />ево]ка, ]едно драю и то на далеко,

Позив, Расшло ми ]е бадем дрво, Зора руди, Дево]ка ]'унаку, Вино

йще До]чин Пешар.

ЛУКИЪ Божидар: Паршишуре национално-йашриошских и верских

йесама, мушки хорови, I канта, Београд, 1928; стр. 210—211,

Корнели^е СтанковиЬ, Срйске народне йесме •— Таена ноНи; стр.

397—408, К. СтанковиЬ — Мита ТопаловиЬ, Лишурща св. ]ована

Злашоусшог, стр. 435-—436, К. СтанковиЬ, Ойело-йарасшос; стр.

441—442, Видовдански йомен — Св]аши] Боже; стр. 448—449,

Велико водоосвеНегье; стр. 454—455, Резаке славског колача: Исащ'е

лику] и Ирмос — 1 гласа.

МАКСИМОВИЪ Аксенпце (1844—1873): Прера^ена Корнелова слу

жба, рукопис [пре 1873].

МАЕКЛЛОВИЪ Коста П. (1890—1949): Ст. Ст. Мокрааац, Право

славно срйско народно црквено йо]ан>е. ОПШТЕ ПО/АВзЕ (у редак

цией и допуни К. П. М.), Београд, 1935. Записи К. СтанковиЬа,

стр. 30, Велико Св]еше Тихи], йо Корнелщу; стр. 87, Егзайосшилари:

й. Со ученики взидем; стр. 89, К. Камен узревша ошва.ъен; стр.

91, Г. ]ако Хрисшос воскресе; стр. 93, Д. Доброд]'ешел>ми блисшав-

шес]а; стр. 95, в. Живош и йуш Хрисшос; стр. 97, 5. Показуха,

]ако челов]ек ]еси; стр. 99, 3. ]ако вз]аша Госйода; стр. 101—102,

И. Два аггела вид]евши; стр. 170, ]единородни] сине; стр. 174—175,

Молишвами Богородица и Сйаси ни; стр. 263—264, Досшсуно ]есш;

стр. 388—392, Велико св]аш, Мало Амин, Велико Амин, Велико

Тебе йо]'ем и О Теб]'е раду]ешс]а.
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— МАРИНКОВИЪ }осиф (1851—1931): Херувимска йесма из Лишурще,

настала после 1889. године. Упор. Божансшвена лишурща св.

]ована Злашоусшог, Београд, 1935, у издаау К. П. Мано^ловиЬа.

— МОКРАВЬАЦ (СЩГАНОВИЪ) Стеван (1856—1914): 1. О/ за хором,

за зеленом, мушки хор, рукопис (1872); 2. Санлри^е на срйске на-

родне йесме, за гудачки квартет, рукопис (1877). [У оба рукописа

коришЬени су Корнели)еви записи: О/ за хором; Ти, момо, ши

дево]ко и Сунце }арко, не сщаш }еднако]; 3. Забележио: а) Кор-

нелщево Хвалише, б) По Корнелщу, како се йевало у Беог'раду, в)

Карловачко Хвалише, са назнаком Корнелщево и г) Иже херувимы

К. СтанковиЬа, у Ойшшем йо]ан>у, Београд, 1935, стр. 324—325,

325—326, 352 и 213—215.

— НИКОЛА1ЕВИЪ-ШТИРСКИ Владислав (1862—1931): Корнелще

СтанковиК, Срйске народне йесме, за мешовити збор, аранжовао

В. Н. Ш., рукопис. [Посто^е два мешовита збора у аранжману

Штирског према записима Корнели^евим.]

— НИКОЛИЪ Стано)'е (1860-1900): Збирка йесама, у 2, 3 и 4 гласа,

за ученике гимнази)а, Београд, 1889, стр. 1—59, Калойеро, од

К. СтанковиЬа.

— ПАЧУ .[ован (1847—1902): 1. Прах ]е ово милог Срйсшва, за клавир,

Нови Сад, 1878, стр. 2—7; 2. Радо иде Србин у воднике, за клавир,

Нови Сад, 1887, стр. 1—4; 3. Свешосавска йесма, за клавир, Загреб,

1901, стр. 1—5.

[Све три песме према записима Корнели)'евим.]

— Певачка дружина „СтанковиЬ" (1881—1910): 1. Корнели)е Стан-

ковиН, Досшо]но ]есш, мешовити збор, Београд, 1910, стр. 2—3;

2. Скажи ми Госйоди и Мноща лета, мешовити збор, Београд,

1910, стр. 2—3.

— ПЕРЛ 1осиф: ЗегЬеп Кайопа1-0иа&гШе, за клавир, Беч, б. г. [пре

1874]. [Корнели)'еви записи]: Село сунце сшшло вече, ПрескочиНу

шарабу, Дево]ка ]'унаку йрсшен йовраЬала, У]ушру рано чим зора

зайлави, Век се срйска засйшва, СеНаш ли се, Прах ]е ово мило1

Срйсшва и Мила мо]а ди си синоН била.

— ПОР Ги)ом: ЗгегЬ ШраЫок. Спашз Ыагюпаих с!е Гош реир1е$ ёггап-

^егв, за клавир, б.м., б.г. [пре 1874]. [Корнели^еви записи] : Усйщ,

усйш], Србине, Свешосавска йесма, Срце чини: шик, шик, шок,

Оро и Сремско коло.

— ПРОТИЪ Михаило М. (1860—1893): Деч]е йесме, у 1, 2 и 3 гласа,

за нижу основну школу, Београд, 1891, стр. 3—37. бр. 12. Ус-

кликнимо ... од К. СтанковиЬа.

— РИМСКИ-КОРСАКОВ Никола) Андре)евич (1844—1908): Сербская

фантазия {Фантазия на сербские темы), оп. 6, за оркестар, напи

сана 1867, коначна редакщца 1889. [По Корнели^евим записима]:

Сунце }арко и Ти момо ши дево]ко^\

— ТОВАЧОВСКИ Бохабо) (Арношт) (1825—1874): 8гЬ$Ы пйгоапг

ргтё ъоЫу роиёгХгт $Ыгку. С. ЗшпкоьНа а Кизке пйгойт ргтё,

рто тпийзкё Мазу зрйоойот ргапа, б.м., б.г. [Корнели)'еви записи

на стр. 2—12.]
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ТОПАЛОВИЪ Мита (1849—1912): Лишурща Свешог ]ована Злашо-

усшога, компоновав Корнелщ'е СтанковиЬ, а за четири мушка

гласа приредио М. Т., корово^а панчевачког Српског црквеног

певачког друштва, Панчсво, 1881.

ФРА1Т ;ован (1882—1938): (1) Корнели^е Станковий, Сунце ]арко,

и (2) Чивше, чивше, песме, удесио за клавир, Београд, б.г., стр. 2—3.

ФУКС И[гн>ат] и Син [издавачи] : Сремско коло од Корнели)'а Стан-

ковиКа, за клавир, Нови Сад, б.г., стр. 2—7.

ХЛАВАЧ Во)тех (1849—1911): (1) Србске народне йесие, за клавир

у 4 руке, Праг, 1868, стр. 2—11. [Корнели^еви записи]: 1. Девс]ка

се, 2. Калойеро, 3. Сви ша]каиш, 4. СеНаш ли се, 5. Ах йресшанше,

6. Море дико, 7. Шшо Ну ]унак, 8. У Будиму граду, 9. Сива мыло,

10. Осу се, (2) Србске народне йесме, бр. 2, Бродар, вари)аци)*е за

клавир, Праг 1868. [Корнели)'ева хармонизаци^а]: О/ Шаласи

(3) Србске народне йесме, бр. 3, Сан>ари]'а, за клавир, Праг, 1868,

стр. 5—13. [Клавирске вари^аци^е Корнели)'евих записа]: СеНаш

ли се, Калойеро и Усша], усйкц, Србине. (4) Лишурща СтанковиЬ-

Хлавач, рукопис Вршачког СЦПД.

ЦЕ ]осиф (1842—1897): Смеса срйски йесама, за клавир, б.м., б.г.

[пре 1874]. [Корнели^еви записи]: На ноге, Срби, браНо; Гине,

вене срце у менека; Сремско коло.

ЧАГКОВСКИ Петар Юьич (1840—1893): Славянский марш (МагсЬ

81ауе-81ауошап Магзсп), оп. 31, за оркестар (1876). [Према Кор-

нели)евим записима песама: Сунце }арко, не си]аш ]еднако, Праг

]е ово милог Срйсшва и Радо иде Србин у воднике].

ШЛЕЗИНГЕР ;осиф (1794—1870): Усйомена на Корнелща Сшан-

ковиНа, потпури, инструментирао Фр[ааа] Покорни, рукопис

К[рал>евског] С[рпског] Щародног] П[озоришта] у Београду.

ШТРАУС 1озеф Уохан), син (1825—1899): 31ауеп Рофоигп, за

клавир, Беч, б.г. [Корнещцев запис: Сремско коло].

V ЛИТЕРАТУРА

1851—1914.

Аноним: (1) Хармоническо црквено щенщеу Бену; (2) ДомаНе новосши,

Во)во1)анка, 1/1851, 34, стр. 135.

Аноним: [Прва беседа], 1ужна пчела, 20. II 1852.

П.: [Приказ клавирске композиции е Корнели^а СтанковиКа Усша],

усша}, Србине], Србски) дневник, 29. VII 1853.

Аноним: Дневна кроника. [Допис о концерту Корнели^а Станковива

у Бечу, на други дан Ускрса], Србске новине, 31. III 1855.

Аноним: (Дойис о боравку Корнелща СшанковиНа у Срем. Карловцима,

где наше црквено йо}анл сшавлм у ноше), Србски] дневник, 17.

XI 1855.

Аноним: Духовни концерш Корнелща СшанковиНа у Бечу. (Пренето

из листа №1епег 2екипё), Србски) дневник, 7. IV 1855.

20*
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>— Аноним: Концерш Корнелща СшанковиНа. Одржан 9. IV 1855. у

Бечу. Из Ми81к2екип§-а, Световид, 1У/1855, 27, стр. 2.

— Аноним: Концерт Корнелща СшанковиНа и Сшевана ТодоровиНа у

Новом Саду, Србски) дневник, 24. XII 1855.

— Аноним: Сопсеп 8рхгиие1 СогпеИш ЗшпкоЫи, Световид, 1У/1855,

22, стр. 4.

— АндриК А[лександар]: Црквено щенще Корнелща СшанковиНа, йевано

од 40 йевача у сали Музикалнох друшшва у Бечу, Световид, IV/

1855, 26, стр. 1.

— М. М.: Концерт Православных црквених йесама Корнелща Сшанко

виНа у Бечу, Србски) дневник, 14. IV 1855.

— Аноним: Извешша] о концерту Корнелща СшанковиНа одржаном на

друхи дан Ускрса у Земуну, Подунавка, 1/1856, 8, стр. 63.

— Аноним: Концерт композитора Корнелща СшанковиНа у Беохраду,

18 айрила и неодреНенох дана у Земуну, Подунавка, 1/1856, 7, стр. 55.

— Аноним: Концерт Корнелща СшанковиНа и гъехов усйех, Шумадинка,

У/1856, 31, стр. 244.

— Аноним: Концерт Корнелща СшанковиНа и Сшеве ТодоровиНа у

Сомбору, Србски) дневник, 24. VI 1856.

— Аноним: (Корнелщ'е СшанковиН сшавио Осмохласник у ноше. О намери

да концершрира у Панчеву), Србски) дневник, 23. II 1856.

— Аноним: Корнелщ'е СшанковиН [са фот. К. СшанковиН и С. Тодо-

ровиН], Подунавка, 1/1856, 12, стр. 193—194.

— Аноним: Месшне вести. Бесхрад, 9. марша. (О ошказиван>у концерта),

Србске новине, 9. III 1856.

— Аноним: Месшне вести. Беохрад, 8. марша. (О концерту Корнелща

СшанковиНа у недел>у, 11. марша), Србске новине, 8. III 1856.

— Аноним: О друхом концерту Корнелща СшанковиНа у Новом Саду,

Србски) дневник, 1. I 1856.

— Аноним: Приказ друхох концерта Корнели^а СшанковиНа у Новом

Саду, Србски) дневник, 5. I 1856.

— Аноним : Рад и усйех Корнелща СшанковиНа у комйоновапу црквених

йесама. У Беохраду, 30. айрила, Србске новине, 30. IV 1856.

— Д: Два концерта Корнелща СшанковиНа и Сшеве ТодоровиНа у

Панчеву, Србски) дневник, 25. III 1856.

— С. Е.: Концерты Корнелща СшанковиНа и Сшевана ТодоровиНа у

Вршцу и Сремско] Мишровици, Србски) дневник, 24. V 1856.

— Аноним: Концерт Корнелща СшанковиНа у Сремским Карловцына у

корисш болнице, Србски) дневник, 8. VIII 1857.

— Аноним: Концерт 12 йевача у руско] цркви у Бечу, на коме се йенам

Лишурхща йрема Корнелщевим зайисима, Србски) дневник, 16. I

1858.

— Аноним: Концерт у руско] цркви у Бечу, Србски; дневник, 29. V

1858.

— Кики1)еУ1б Закстзк! 1уап: 8сапкоьх6 КогпеИо, 51оугик шгцесшкап

]идо$1ауеп$кШ, Загреб, 1858, стр. 426.

— Аноним: Позив на йрешйлашу за Србске народне йесме, Србски)

дневник 13. IX 1859.
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ЗесЬссг 51топ: О комйозицщама Корнелща СшанковиНа. (Пренешо

из листа Ыеие №хепег Мигхкгейхтв), Србски) дневник, 31. XII

1859.

Аноним: Беч. Корнелще СшанковиН намерава да йриреди концерт

духовных йесама у корисш зиданм срйске Православие цркве у Бечу,

Србски) дневник, 8. XII 1860.

Аноним: Концерт Корнелща СшанковиНа и Полака Козловскох у

Бечу, у корисш сшрадаууНе браНе у Хрвашско], Србски) дневник,

10. IV 1860.

Аноним: Корнелще СшанковиН, Даница, 1/1860, 7, стр. 18.

Аноним: Корнелще СшанковиН йослао у Загреб 240 ф. као йрилох са

концерта у корисш сшрада]уНе браке у Хрвашско], Србски) дневник,

24. IV 18601

Аноним: Пешша. О йрослави Св. Саве у Текелщ'ануму, на ко]0] /«

изведена и Песма Св. Сави Корнелща СшанковиНа, Србски) дневник,

И. II 1860.

Аноним: Приказ Православие службе у Будиму на ко]0] )в диршовао

Корнелще СшанковиН и овенчавагье ловоровим венцем младох ком

позитора, Србски) дневник, 5. VII 1860.

С. Д.: Поводом изведбе лишурхщ'ске комйозицщ'е Корнелща Сшан

ковиНа у Православно] цркви у Будимйешши, Народне новине,

Х?ОП/1860, 146, стр. 394.

Аноним: Велика словенска беседа у Бечу, Даница, 11/1861, 5, стр.

75—76.

Аноним: Концерт Корнелща СшанковиНа. У Беохраду, 26 ма]а, Ви-

довдан, 1/1861, 19, стр. 4.

Аноним: Корнелще СшанковиН: Србске народне йесме, скуйио К. Ст.

(без нота), Сербски] летопис, XXXV/1861, 130/131, стр. 136—143.

Аноним: Концерт Корнелща СшанковиНа. У Беохраду, 14. ма]а, Ви-

довдан, 1/1861, 14, стр. 4.

Аноним: Корнелще СшанковиН добио дозволу за йушоваье у Русщ'у,

ради йроучаванм сшарох рускох црквенох йо]'анл, Зимзелен, 1Х/1861,

9, стр. 72.

Аноним: Корнелще СшанковиН йушу]е у Рущу да уйозна народно

црквено йева/ье у руским манасширима и да, као комйозишор, уйозна

Русе са срйским црквеним йевапем. (Из „Видовдана"), Србобран,

1/1861, 12, стр. 3.

Аноним: С. К. [= СтанковиН Корнели)е]: Србске народне йесме

(мелодии), Србобран, 18. II 1862.

Аноним: Црквене йесме изабране за йоянЬ у духовном концерту Кор-

нилиа СшанковиНа (20 марша 1861), у Бечу, 1861, стр. 1—6.

Аноним: Срйски духовны концерт. У Бечу, концем марша, Даница,

11/1861, 11, стр. 170—172.

Др. М.: Извешша] о йрвом концерту Корнелща СшанковиНа од 18.

ма]а 1861. у дворали код „Трубе" и гьеховим умешничким сйособ-

носшима. Панчево, 19. ма)'а, Србобран, 1/1861, 16, стр. 2—3.

Мил.: Вешшине, Видовдан, 1/1861, 68, стр. 4.
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— Аноним: Поводом концерта Корнелща СшанкоеиНа у корисш Бухара.

Беохрад, 26. ллх/'а, Трговачке новине, 1/1861, 33, стр. 115.

— Аноним: Беседа срйске омладине у Новом Саду на ко}о] ]е ]елена

АдамовиН свирала на клавиру „Свашовац" Корнелща СшанкоеиНа,

1авор 1/1862, 27.

— Аноним: Дойис из Панчева о концерту виолинисше Драхомира Кран-

чевиНа у корисш Народнох йозоришша, на коме }е свирао и „Сремско

коло" Корнелща СшанкоеиНа, Србски) дневник, 6. X 1862.

— Аноним: Закл>учен,е )едне консисшорщ'е (О забрани СшанковиНеве

службе Св. ]ована Злашоусшох), Србски) дневник, Х1/1862, 97,

стр. 1—2.

— Аноним: К. С. [= Корнели^е СтанковиЬ], Корнелще СшанковиН

оыашава Србске народие йесме и Православно црквено йо]а1ье у

србскох народа, Србски) дневник, 14. II 1862 (у додатку).

— Аноним: Корнелще СшанковиН, Данила, Ш/1862, 2, стр. 7—8,

12, 31.

— Аноним: [О Корнелщ'у СшанковиНу], Рогог, 3. IV 1862.

— Аноним: Обавесш да су изашле из шшамйе „Србске народне йесме"

Корнелща СшанкоеиНа, 1авор, 1/1862, 7.

— Аноним: Обавешше/ъе чишаоцима о изласку „Србских народних Не

сома" и „Службе Св. ]ована Злашоусшох" и йозив на йрешйлашу,

1авор, 1/1862, 12.

— Корнелще СшанковиН: Православно црквено шуагье у србскоха народа,

[Оглас], 1авор, 1/1862, 6, стр. 37—38.

— Корнелще СшанковиН : Православно црквено йо]ан>е у србскоха народа,

[Оглас], Србобран, 22. II 1862.

— Аноним: Дойис из Сехедина о увоНелу Корнелщевох дела „Право-

славнох црквенох йо^ана у србскох народа" у цркву, Србски) дневник,

6. I 1863.

— Аноним: Корнелще СшанковиН, Даница, 1У/1863, 23, стр. 11—12, 44.

— Аноним: Охлас за комйозицщ'е Корнелща СшанкоеиНа, Србски; днев

ник, 11. VIII 1863.

— Аноним: Охлас и йрейорука на на]нови]е комйозицщ'е Корнелща Сшан

коеиНа „Православно црквено гща/ье у србскоха народа" и друх'у

кн>иху „Србских народних йесама", Србски) дневник, 12. V 1863.

— Аноним: Словенска беседа у Бечу, 7авор, 11/1863, 8, стр. 126—127.

— Корнелще СшанковиН: Православно црквено шуан>е у србскоха народа.

Србске народне йесме, кн>. 2, [Оглас], 1авор, 11/1863, 8, стр. 128.

— Корнелще СшанковиН: Србске народне йесме (тека'хх), II кн>иха [Оглас],

Србске новине, ХХ1Х/1863, 34, стр. 128.

— Аноним: Беседа на ко]0] се йевала комйозицща Корнелща СшанкоеиНа

Ево деснице верне, Србски) дневник, 16. II 1864.

— Аноним: [Боравак Корнелща СранковиНа у Новом Саду], Србски)

дневник, 14. V 1864.

— Аноним: Гласник. {Беседа у Панчеву уз суделован>е Д. ]енка и К.

СшанкоеиНа, 26. II), Даница, У/1864, 10, стр. 159.
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Аноним : Дойис из Кикинде где ]е Мила Виловска свирала комйозицщу

,,/а сам млада Србкшьа" Корнелща СшанковиНа, Србски) дневник,

19. VI 1864.

Аноним: Дойис из Панчева о беседы у корисш Срйског народно! йо-

зоришша на ко]0] Не йод уйравом Даворина ]енка суделоваши Кор

нелще СшанковиН, Србски) дневник, 20. II 1864.

Аноним: Корнелще СшанковиН, Даница, У/1864, 39, стр. 624.

Аноним: Корнелще СшанковиН у Будиму, Србски) дневник, 28. V

1864.

Аноним: Оглас о излажен>у „Православно! црквеног йо}ан>а у србског

народа", кн>. 3, Србобран, 26. IX 1864.

К. [= Л.Костик]: Срйска беседа у Пешши, Даница, У/1864, 48,

стр. 776—778.

Корнелще СшанковиН: Православно црквено йО]ан>е у србског наорда,

юь. III. [Оглас], Напредак, ХУП/1864, 112, стр. 4.

Корнелще СшанковиН: Православно црквено йо]ан>е у србског народа,

Ктпа шреНа [Оглас], Слобода, 1/1864, 12, стр. 8.

Корнелще СшанковиН: Православно црквено йо]агье у србског народа,

к№. III. У Бечу, на Крсшовдан. [Оглас], Србске новине, ХХХ/1864,

123, стр. 482.

П. : Корнелиев СшанковиНу Будиму. У Пешши, 10. окшобра, Напредак,

ХУП/1864, 120, стр. 2.

Аноним: Весш о смрши Корнелща СшанковиНа, Напредак, 1. IV

1865.

Аноним: Дойис из Беог'рада о велико] жалости због смрши Корнелща

СшанковиНа, Напредак, 22. IV 1865.

Аноним: Дойис из Пешше о ванредном сасшанку Нреоднице на коме

]е Гига ГершиН говорив о йокоуном Косши Руварцу, а йевачка дру

жина йевала Корнелщеве комйозицще „Щева днес" и ,Лелича]ем

ш]'а", Напредак, 14. I 1865.

Аноним: Дойис из Пешше о йарасшосу Корнелщу СшанковиНу ко/и

}е йриредила Преодница, Напредак, 9. V 1865.

Аноним: Дружина „Слобода" у Пожуну йозива на йрешйлашу г. а

йесму „Бо]ак би]у Херцеговци" ко]у ]е за клавир сложио ]ован Пачу

и од ко]е ]е Приход намегьен за йодизан>е сйоменика Корнелща Сшан

ковиНа, Матица 1/1865, 18.

Аноним: Зашшо нще учесшвовала мушка школа из Субошице на

йомену Корнелщу СшанковиНу'} Напредак, ХУШ/1865, 51, стр.

3; 55, стр. 2—3.

Аноним: Корнелще СшанковиН. [Некролог], Вила, 1/1865, 17, стр.

209—210.

Аноним: Корнелще СшанковиН. [Некролог], Даница, У1/1865, 10,

стр. 217.

Аноним: Корнелще СшанковиН. [Некролог], Народне новине, XXXI/

1865, 100.

Аноним: Корнелще СшанковиН. [Некролог], Србобран, У/1865, 31.

Аноним: Корнелще СшанковиН. [Некролог], 51аУ18спе ВШмег, 1/1865,

4, стр. 215.
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- Аноним: На беседы у Пешши изведена ]е комйозицща „Радо иде Србин

у во]нике" у варщ'ацщама, од Корнелща СшанковиНа, Напредак,

25. II 1865.

- Аноним: Оглас о лишографисаним салицима Корпели]а СшанковиНа,

од чщ'е Не се Продаже йомоНи йодизагье сйоменика Корнелщу, На

предак, 22. VI 1865.

- Аноним : Помен Корнелщу СшанковиНу и йосеша бискуйа Шшросмо^ера

Срем. Мишровици. Мишровица, 30. ллу'а, Напредак, ХУ1П/1865,

44, стр. 2.

- Аноним: {Парасшос Корнелщу СшанковиНу), Матица) 1/1865, 24.

- Цован ХовановиН-Зма)]: Пощноме Корнелщу СшанковиНу, Зма),

11/1865, 4, стр. 30.

- ДемелиЬ Федор: Корнелщ'е СшанковиН, Летопис Матице ерпске,

ХХХГХ/1865, ПО, 188—234. И посебно: Ф. ДемелиЬ: Корнелщ'е

СшанковиН [монографии а]. Нови Сад, 1866, стр. 1—47.

- ДемелиЬ Федор: (+ Корнелще СтанковиЬ), Оз* ипс! ОДаС, 1865,

бр. 8. (Некролог на немачком, преведен у часопису Позоришше,

ХХ/1895, 44, стр. 173-175).

• К[остиЬ] Лаза: Над Корнелщ'ем СшанковиНем . [Песма], Вила, 1/1865,

20, стр. 1.

■ ]овановиЬ ].: Слово говорено йри йарасшосу, шшо га ербска црквена

йевачка задруга врешном умешнику Корнелщу СшанковиНу у Св.

Богородично] цркви земунско) 18. айрила 1865. даваше, (Земун)

1865, 1—8.

• Полит-ДесанчиЬ Михаило: Корнелщ'е СшанковиН, Даница, VI /1865,

11, стр. 260—261.

Магца Роктпа: 8иге пай ^гоЬот КогпеЩа Зшпкоьгба. [Резта],

Балка Нивка, Х1Х/1865, 19.

ПоповиЬ Стеван: Корнелщ'е СшанковиН. У Пешши, 8. айрила 1865.

[Некролог], Напредак, ХХУ1П/1865, 29, стр. 1—2.

3.: Живош и дела Корнелща СшанковиНа, Вила, 11/1866, 17, стр.

270—273; 18, стр. 285—289.

Аноним: Срйска беседа у Новом Саду, Матица, II /1867, 32, стр.

792—794.

Васил>евиЬ А[лимпи)'е]: Живошойис нашег ойшшег йознашог вешшака

Корнелща СшанковиНа, шшо га ]е найисао пегое йрщаше/ь Ф. Де-

мелиН, Матица, 11/1867, 3, стр. 63—64.

РкИег: [Корнелщ'е СшанковиН], Ьи&бап, [лужичко-ерпски лист],

1867, 5.

Аноним: Радн>а Срйског ученог друшшва. (1) Седница умешничког

одсека СУД, 23 авгуеша 1872. (2) Седница умешничког одсека СУД,

28. авгуеша 1872., Гласник СУД, 1872, кн,. XXXV, стр. 309.

310—312.

ПоповиЬ Ст[еван]: Срйска беседа у Пешши, одржана 5. фебруара

1872, Застава УП/1872, 20, стр. 2—3.

Аноним: Корнелще СшанковиН, н>егово йорекло, Гласник СУД, друго

одел>ен>е, 1873, квь. IV, стр. 328.
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• Аноним: РаднмСрйског ученог друшшва. СасШанак одсекаумешничксг,

10 марша 1873., Гласник СУД, 1873, кн>. XXXIX, стр. 307—320.

(Садржи библиографи)у рукописа Корнели^а СтанковиКа ко;и се

налазе у Архиву САНУ у Београду.)

Ъермеков Д[ушан]: Поглед на данашгье сшагье наше мушке и Би-

блгипрафщ'а срйских музичких дела, Летопис Матице српске, Ь/1874,

СХУ1/11—2, стр. 108—112, 115. (Садржи библиографи^у штампа-

них музичких дела Корнелща СтанковиКа. Штампано и посебно:

Нови Сад, 1874, стр. 1—30.)

Аноним: Две шри речи о музици, Србади)а, 11/1875, 9, стр. 200—203.

(А. §епоа): Буа пгуа1$ка д1а$Ъешка. (Ргап]'о 2ау. Кипаб), Ухепас,

УН/1875, 30, стр. 488. [О Корнелщ'у СтанковиЬу.]

С. В. П. [= Стеван В. ПоповиК] : Ашанасще ПойовиН, доброшвор на

родив Просеете, 1авор, У/1878, 23, стр. 713—714.

ПоповиЬ Ст[еван] : Корнелще СшанкоеиН, комйозишор, 1авор, У/1 878,

14, стр. 407 -^08 и 421 —424.

Г. [= ]. ГрчиК]: СшанкоеиНево „Сремско коло" у Парнасом „Фи-

гару", 1авор, У1/1879, 44, стр. 1398—1401.

Аноним: О ошкуйу и шшамйапу ношног црквеног йеван>а Корнелща

СшанковиНа, Просветим гласник, 1/1880, 16, стр. 659.

Аноним: Музикалщ'е, Србадэда, 1/1881, 6, стр. 288.

Аноним: Музичка дела Корнелща СшанковиНа, Србади)'а, 1/1881, 1,

стр. 48.

Аноним: [= Сл. Лжичар], Албум срйских йесама, Србади)'а, 1/1881,

11/12, стр. 583.

ЩоповиЬ] Ст[еван] : Корнелще СшанкоеиН, Српске илустроване но

вине, 1/1881, 4, стр. 49, 62.

Лжичар Сл[авол>уб] : Лишургщ'а свешог ]ована Злашоусшог, компо

новав Корнелще СшанкоеиН, а за мушки збор приредио Мита То-

паловиЬ. Српска зора, У1/1881, 2, стр. 36.

ЩоповиК] Ст[еван] В.: Корнелще СшанкоеиН, срйски комйозишор,

Орао, велики илустровани календар, УШ/1882, Нови Сад, 1881,

стр. 25-26, 59—62.

Аноним: Београдско йевачко друшшво, Србади)'а, 11/1882, 1, стр.

53—56.

Аноним: ТриесШоюдиииьица Беог'радског йевачког друшшва, Србади)а,

II /1882, 6, стр. 376—378.

СандиК, А[лександар] : Корнелще СшанкоеиН, Српске новине, Ь/

/1882, 109, стр. 691—693.

СандиК А[лександар] : Корнелще СшанкоеиН, Застава, ХХУН/1882,

76, стр. 2—3.

Аноним: Главна скуйшшина Београдског йевачког друшшва, држана

9. ]ануара 1883 *. {Пролог од г. йредседника Београдског йевачког

друшшва), Српске новине, 1. III 1883.

Аноним: Корнелще, Гласник црквене певачке дружине „Корнелще"

за 1883 годину, Београд, 1883, стр. 1—180.

Аноним: КогпеЩе Зюпкопгс, У1епас, XV /1883, 668 и 671.

Пачу Лрван]: Наша музика, Застава, ХУШ/1883, 126.
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— ИлиЬ Д[рагутин]: О нашо] музиим, Преодница, 1/1884, 1, стр.

12—13.

— МалетиК Ъор1)е: Грефа за историку Срйсксп народно! йозоршиша у

Беохраду, Београд, 1884, 85.

— Блажек Д[рагутин]: Може ли музыка и йевачка вешшина народцу

свесш да Подите} 1авор, ХШ/1886, 15, стр. 467—470.

— КЫс У)екоз1ау: ОкгЬа и ЗгЬа, У1епас, ХУШ/1886, 46, стр.

734—735.

— Пушибрк В[аса]: Срйско Православно црквено щени)е, Стражилово,

111/1887, 38, стр. 601.

— МилиЬевиЬ М[илан]: Поменик знаменитых л>уди у срйскоха народа

иовщега доба, (Корнели)е СтанковиК), Београд, 1888, стр. 667—669.

— Аноним: Корнелще СшанковиН, Народни дневник, 1Х/1889, 93,

стр. 1—3.

— {]•]• Зма]]: Корнелще СшанковиН, Невен, Х/1889, 18, стр. 273—274.

(Йети текст у шьизи: Одабрана дела].]. Зма;а, ред. М. Лесковац,

кн>. VIII: Проза. Приредио Б. Ковачек. Нови Сад — Суботица,

1969, стр. 426-^27.)

— СимиН Ж[иво)ин]: Говор йредседника дружине „СшанковиН", Видело,

Х/1889, 33, 37.

— Аноним: 25-годишн>и свечани йомен йок. Корнелщу СшанковиНу,

Браник, 22. IV 1890.

— Аноним: 25-юдиииъица смрши Корнелща СшанковиНа, Наше доба,

У1/1890, 33, стр. 3.

— Аноним : Корнелще СшанковиН, йрви срйски народни музичар, Народни

дневник, Х/1890, 260, стр. 3; 262, стр. 2—3; 263, стр. 3; 264,

стр. 2—3.

— Аноним: Свечан йомен Корнелщу СшанковиНу, Браник, 22. IV 1890.

— Аноним: Са СшанковиНеве свечаносши, Српски глас XI /1890, 51,

стр. 1—2.

— Б.: Са 25-1одишн>е1 йомена Корнелщу СшанковиНу, Мале новине,

Ш/1890, 114, стр. 3; 115, стр. 3; 116, стр. 2—3.

— Бор)ановиН Дован] К.: Певачка дружина „СшанковиН", Народни

дневник, Х/1890, 269, стр. 2—3; 270, стр. 2—3.

— ]. К. Б. [= ]ован К. Бор]'ановиК] : Певачка дружина „СшанковиН"

у Будимйешши и Новом Саду (са коменшарима срйске и маЬарске

шйшмйе о госшован,у београдског йевачког друшшва „СшанковиН"

и о К. СшанковиНу), Народни дневник, Х/1890, 271, стр. 2—3;

272, стр. 3; 273, стр. 2—3, 274, стр. 2.

— М. Г.: Корнелще СшанковиН, Браник, VI /1890, 143.

— О. [= И. ОгаановиН]: Корнелще СшанковиН и срйска шуга за н>им,

1авор, ХУИ/1890, 49, стр. 782—783.

— СандиЬ А.: ЦвешиНи увеоци на гроб и ейоменик Корнелща Сшанко

виНа, Народни дневник, Х/1890, 268, стр. 3. (Исти текст и у ча-

сописима: 1авор, XVII /1890, 49, стр. 760—773 и Српска неза-

висност, VI /1890, 142, стр. 3.)

— СимиЬ Ж.: Говор на йрослави „СшанковиНа" {Поводом 25-г'одиииыше

смрши Корнелща СшанковиНа), Домовина, II /1890, 92, стр. 2—3.
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СимиЬ Ж.: Говор на свечаном йомену 25-1одишн>ице смрши Корпели]а

СшанковиНа, Наше доба, У1/1890, 34, стр. 3; 35, стр. 3—4.

-К: О живошу и раду Корнелща СшанковиНа, Браник, У1/1890, 144.

Ц. : Помен Корнелщу СшанковиНу. У Будимйешши, 28. новембро,

Наше доба, У1/1890, 95, стр. 1—2.

Аноним: О живошу и раду Корнелща СшанковиНа, Глас Црногорца,

ХХ/1891, 2.

Аноним: Позив на Патриотично дело. (Позив за Прикуйлмтье Прилога

за зида/ье дома и йодизагье сйоменика Корнелщу СшанковиНу), Ново

време, Ш/1891, 16, стр. 2—3.

СилшН, Ж. П.: Певачка дружина „СшанковиН". I извешта; од 2.

фебруара 1891. године, Београд, 1891, стр. 3—111.

СимиЬ Ж. П.: Родолубима. У Беохраду, уочи БожиНа 1890. године

(Поводом 25-10дишн>ице смрши Корнелща СшанковиНа), Мале новине,

ГУ/1891, 60, стр. 3.

НесторовиЬ Ъ. М.: Рефераш господину министру о шшамйан>у црк-

вених комйозицща йок. Корнелща СшанковиНа, Српске новине,

ЫХ/1892, 235, стр. 1171—1172. _

Аноним: Редок Поклон. {Сликар Ст. ТодоровиН Поклонно сво] рад,

Портрет Корнелща СшанковиНа, друшшву „СшанковиН"), Вечернее

новости, 11/1894, 170, стр. 1—2.

Аноним: ЗО-шог'одиииьица Корнелща СшанковиНа, Мале новине, IX/

/1895, 150, стр. 3; 151, стр. 3.

КалиЬ Мита: Корнелще СшанковиН, вешшак у музици, скуПлач

Песама шшо се у народу Пева^у и сложилац срПског По}ан>а на ноше,

Српски юъижевници, Нови Сад, 1895, юь. III, стр. 35—43.

СандиК А.: Корнелще СшанковиН, Дневни лист, ХШ/1895, 104,

стр. 2; 105, стр. 2; 106, стр. 2—3.

СандиК А.: Корнелще СшанковиН, Застава, ХХХ/1895, 57, стр. I—2.

Сандик А.: Корнелще СшанковиН, Позориште, ХХ/1895, 43, стр.

169—170; 44, стр. 173—176.

Ц. : Корнелще СшанковиН, Прей срПски комПозишор, Вечерн>е новости,

Ш/1895, 78, стр. 1.

Миле Гуслар [Михаило Прита] : Свешосавска Песма, Бранково коло,

ГУ/1898, 9, стр. 284—286.

Полит-ДесанчиЬ Михаило: Поко]ници. П. о. из Браника за 1899,

Нови Сад, 1899, стр. 64—69.

Шамбек Душан: Корнелще СшанковиН, Српски музички календар за

1901, стр. 18—23. (Исто и за 1909, год.)

Аноним: Изводи из Академщиних заПисника. Г. СкуПови Академще

умешносши. Годшшьак СКА, XV (1901), Београд, 1902, стр. 114—

115, 131—2.

Ба]'иЬ Исидор: СрПска црквена, народна и шрачка музыка, Бранково

коло, УГГ/1902, 8, стр. 239—244.

ГавриловиЬ Андра: Знамениты Срби XIX века. (К. СтанковиН),

Загреб, 1902, кн.. I, стр. 106—108.
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— Аноним: Корнелще СшанковиН, Илустрована велика српска народна

лира (са 2000 песама), Нови Сад, 1903; Нови Сад» 1905 [Без па-

гинаци)е].

— Аноним: Педесешогодишгьица Беог'р. Певачког друшшва, Нова искра,

У/1903, 5, стр. 145, 147, 157.

— Калик Спира: Сйоменица Београдског йевачког друшшва Приликом

йрославе 50-годишгьице, 25. мща 1903 године, Београд, 1903, стр.

13—19.

— Ба)иК И.: Наше црквено йо}агье, Бранково коло, ХП/1906, 12/13,

стр. 396—402.

— СкерлиК ]оъяя: Ом.гадина и гьена кгъижевносш, Београд, 1906, стр.

155.

— Аноним: Изводи из Академщиних зайисника. Д. Скуйови Академике

умешносши, Годипльак СКА, XX (1906), Београд, 1907, стр. 59'—61,

63—64.

— ГеорпцевиК М.: Прва беседа (йре йедесеш година), Бранково коло,

ХШ/1907, 51, стр. 1561—1564.

— СтефановиК-Виловски Тодор: Мо]е усйомене (1867—1881), Сремски

Карловци, 1907, стр. 63, 114.

— Аноним: Изводи из Академщиних зайисника. Г. Скуйови Академике

умешносши, Годинпьак СКА, XXI (1907), Београд, 1908, стр.

54—55.

— Аноним: [1]. Биослав: Посвеша, йриликом освеНенм засйигве Певачке

дружине „СгйанковиН" {Скуйила се Србадща...), йесма; [2]. Кор

нелще СшанковиН; [3]. Од }едне живе сесшре Корнелща СшанковиНс.

СПОМЕНИЦА на прославу педесетогодишиыще рада и освеНела

заставе Певачке дружине „СтанКовиК", о Духовима, 6, 7, и

8. )уна 1910 год., Српски витез, 11/1910, 9, стр. 121—130.

— Аноним: Изводи из Академщиних зайисника. Г. Скуйови Председни-

шшва Академщина, Годиштьак СКА, XXIII (1909), Београд,

1910, стр. 94—95.

— Б. Ъ.: „СшанковиНева" йрослава, Србобран, XXVI 1/1910, стр. 127—

—130.

— Аноним: Изводи из Академщиних зайисника. Г. Скуй Академщеумеш

носши, Годинпьак СКА, XXIV (1910), Београд, 1911, стр. 67.

— Аноним: Корнелщев гроб, Политика, ГХ/1911, 2578, стр. 1.

— М. К. [= Коста Мано)ловиК] : СшанковиНев духовни концерт, Пье

монт, 1/1911, 121, стр. 3.

— ХристиЬ Ст[еван]: Ум]ешнички йреглед. Срйска музика, Преглед,

Ш/1912, XVII—XIX, 6—8, 409—414.

— Аноним: Изводи из Академщиних зайисника. Г. Скуй Академще умеш

носши, Годинпьак СКА, XXVII (1913), Београд, 1914, стр. 71—

—72, 194.

— Аноним: Успомена на Прву Српску певачку славу у Сомбору 1914.

Албум српских композитора, Нови Сад (1914), стр. [1]: Корнелщ'е

СшанковиН (1831—1865).
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Оован ГрчиК): Корнели]е СшанковиН (1831—1865), уочи йедесешго-

диитице од смрши му, Календар Србобран, ХХП/1914, стр.

119, 136.

1917—1944.

Аноним: Корпели]е СшанковиН, Ве1§гадег ЫасЬпсЬиеп, Ш/1917,

238, стр. 2.

В. : ]едан аусшргу'ски извешша] о Корнелщу СшанковиНу, Музички

гласник, 1/1922, 9.

В.: Корнелще СшанковиН, Срйско црквено карловачко йо]а)ье, забе-

лежио и хармонизирао К. Ст., за мешовити хор, од год. 1855—

—1863. Свеска прва. Блажене 1—8 гласа, Музички гласник,

1/1922, 5, стр. 6—7.

Магк^ктс К[о8Га] Р.: О сгкъепо} тиггсг кой 8гЬа, Зуега СесШ)а,

ХУ/1921, 5, стр. 107—111.

ТодоровиК Ст. : [Корнелще СтанковиК] : Срйско црквено йо]шье кар

ловачко, св. 1 : Блажене 1—8 гласа, Београд, 1922, стр. 1—4. [Пред-

говор].

Зампег Ни§оНп Р.: С1агЪет гаг^оьогг. VI. Рокцея ореге (8гЫ]а),

Зуега СесШ;а, ХУ1/1922, 5, стр. 129—131.

В[оЙ1с1аг] §1Го1а: С1агЬа г §1агЪепш кой Нгоаш, ЗгЬа г 81отепаса,

Зуега СесПца, ХУ1/1922, 5, стр. 141.

Аноним: Зайисници Академщиних скуйова. Г. Скуйови Председнишшви,

Годгашьак СКА, XXXI (1922), Београд, 1923, стр. 38.

Мано)ловиК К. П.: Сйоменица Сш. Мокрагьца, Београд, 1923, стр.

13, 24, 25, 26, 28, 33, 43, 44, 45, 49, 50, 62, 64, 65, 130, 131, 132,

138, 166, 167, 168, 170, 174.

ХристиЬ Коста Н.: Зайиси сшарог БеограНанина, Београд, 1923, стр.

434.

Мано)ЛОВиЬ К. П.: Исшори^ски йоглед на развишак )угословенске му

зыке срйског дела, Мисао, У1/1924, Х1У/5, стр. 374—375.

Аноним: ]убиларна сйоменица йедесешоюдшшыще свешшеничке службе

и брачног живогйа сгйаврофора, Православно! йрошойрезвишера округа

београдског, Николе М. ТрифуновиНа . . . , Сремски Карловци,

1925, 10.

]. Г. [= ]. ГрчиК]: Два срйска гроба у гйуЬини, Застава, ЬУ 1/1925,

41, стр. 1.

§1)ас1и 5*. МПап: ЗкирЦаИ пагойтк теХойца кой ЗгЬа, Зуега Се-

сШ>а, Х1Х/1925, 3, стр. 111—112.

Аноним: Вео§гай$ко реъаёко йгиЪыо, Зуега СесИца, ХХШ/1929,

3, стр. 120.

Мано)ловиН К. П.: СшанковиН Корнелще, Народна енциклопеди]'а

српско-хрватско-словеначка, кн>. IV (С-Ш), Загреб, 1929, стр.

412—413.

Мило;евиН М[ило)е]: Београдско йевачко друшшво (о йрослави седам-

десешйешогодгаитще), Политика, 22. VI и 23. VI 1929.
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— Новак В[иктор]: Наши музичари [Корнели)'е СтанковиК], 1убиларни

зборник живота и рада СХС (1. XII 1918—1928), II део, Београд,

1929, стр. 471.

— ШевиЬ М[илан]: Зма] и народна химна, Гласник Историског дру-

штва у Новом Саду, 1930, 111/2, стр. 298—301.

— Аноним: Наличие йедесешогодишгьице „СшанковиН" (Поводом Писала

о ш>] ]едно1 члана оснивача), Музички гласник, 1У/1931, 7/8,

стр. 231—234.

— Ъор1)евиК Дим[итри]е] Ц.: Педесешоюдиитица Музичког друшшва

„СшанковиН" . (СеНан>е на йрве дане и йрве чланове овог друшшва),

Политика, 1. и 2. XI 1931.

— КрстиЬ Щетар]: О црквено} музгщи. (Предавая* одржано о духовной

концерту АПД „ОбилиН", на Велики Пешак 1931 год.), Музички

гласник, 1У/1931, 5/6, стр. 128—131.

— Аноним: Бшлиохрафща о Корнелщу СшанковиНу, Звук, 1/1932, X,

стр. 40.

— Рибникар [ЪуриК-Кла)н] Ст[ана]: Интимны лик Корнелща Сгйанко-

виНа, Звук, 1/1932, 1, стр. 14—17. (Исти есе) у кн>изи аутора:

Музика и музичари, Београд, 1956, стр. 24—28).

—■ Аноним : Православна црквена музика (код Срба, с нарочишим освргйом

на дела Корпели]а СшанковиНа и Сшевана Мокрагьца), Радио-Бео-

град, 1933, 15, 7.

— Мило^евиК Милосе: Музика и Православна црква.П. о. изГодиниьака

и Календаря српске православие патри)'арши)с за 1933 годину,

Сремски Карловци, 1933, стр. 117—118.

— Бандур ДОован]: Два йоглавла из исшори]е срйске ойере (одломак из

]едне сшудще), Звук, 11/1934, X, стр. 413'—414.

— Мано^ловиН К. П.: Предговор [у гаьизи] Ст. Мокран>ац, Право

славно срйско народно црквено йо}а\ъе: Ойшше йоуагье, Београд,

1935, стр. 8—9.

'— Рибникар [ЪуриЬ-Кла|н] Ст[ана]: Корнелще СгйанковиН и /ьегово

доба, Звук, 111/1935, 5, стр. 173—177.

— НиколиЬ-ВучковиЬ ]ос[иф]: Срйска музика и пени йионири, Леско-

вац, 1937, стр. 30—35.

— Томандл Миховил: [Корнелще СшанковиН], Сйоменица Панчевачког

срйског црквеног йевачког друшшва (1838—1938), Панчево, 1938,

стр.: 29, 89, 96, 106—112, 114, 120, 126—127, 131—132, 137, 162,

202—204, 215, 221—222, 224, 257, 316—318.

■— Аноним: [Корнелще СгйанковиН, „учигйел, ношног йеванм" (1864)],

Споменица о стогодиипьици Прве мушке гимназии е у Београду

(1839—1939), Београд, 1939, стр. 428.

— Аноним: Педесегйогодиш/ъица Срйске кра.ъевске академще (1886—1936),

гаь. 1, Споменица, юь. 7, Београд, 1939—1941, стр. 99, 107, 159.

(УпуКу)е на литературу о Корнели)у СтанковиКу у Гласнику СУД:

1872, гаь. XXXVI, 312; 1873, гаь. XXXIX, 307—320 и 327; 1883,

гаь. 1ЛУ, 268, 308).

—■ КонтОвиЬ Петар: Корнелще, оснивач срйске музыке, Во)во1)ански збор

ник, 11/1939, 40—44. (Исти есе): Музички гласник, Х/1940, 1/2,
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стр. 2—7; Кн>ига о музици срйско] и словенско], Нови Сад, 1947,

стр. 70—80; Огледи о музици, Београд, 1965, стр. 77—86).

Аноним: Београдска йевачка друшшва йеваНе у субошу кра] ковчега

Корнелща СшанковиНа. Сахрана Не се обавиши у неделу, 25 фебруара,

Време, 22. II 1940.

Аноним: Данас йре йодне обавиНе се свечана сахрана йосмршних ос

шашака Корнелща СшанковиНа. ]уче су йоред одра великог компо

зитора йевала београдска друшшва, Време, 25. II 1940.

Аноним: Дуг захвалносши йрвом срйском комйозишору. Косши Кор

нелща СшанковиНа биНе свенано йренеше из Будимйешше у Београд,

Политика, 11. II 1940.

Аноним: Из Музичког друшшва „СгйанковиН" , Славенска музика,

1/1940, 4, стр. 28.

Аноним: Из Музичког друшшва „СшанковиН" . Лренос косшщу Кор

нелща СшанковиНа из Будимйешше у Београд, Музички гласнкк

Х/1940, 1/2, стр. 29.

Аноним: Из Музичког друшшва „СшанковиН": [1] Турне]а хора

„СшанковиН" у Будимйешшу; [2] Свечаносш сахране йосмршних

осшашака Корнелща СшанковиНа; [3] Чланци о Корнелщу Сшан-

ковиНу; Музички гласник, Х/1940, 3/4, стр. 60—62.

Аноним: Комеморацща Корнелщу СйишковиНу у Товаришеву, Дан,

14. III 1940.

Аноним: На новосадско] железничко] сшаници йриреНен ]е свечан дочек

земним осшаццма срйског музичара Корнелща СшанковиНа, Дан,

20. II 1940.

Аноним: [Ношица о йреношен>у косшщу Корнелща СшанковиНа],

Гласник савеза културних друштава у Новом Саду, 1940, 1, 9.

Аноним: [О йреносу йосмршних осшашака Корнелща СшанковиНа],

Реви^а музике, 1/1940, 2.

Аноним: После выше од седамдесеш година. Данас сшиже у Београд

из Будимйешше „СшанковиН" са косшима човека чще име носи,

Политика, 19. II 1940.

Аноним: После седамдесеш година. Сахрана шворца срйске музичке

кулшуре, Корнелща СшанковиНа, окуйила ]е све наше музичаре и

йеваче, као и велики бро] народа, Политика, 26. II 1940.

Аноним: Посмршни осшайщи йрвог срйског комйозицюра Корнелща

СшанковиНа йренесени из Будимйешше у Београд, Време, 20. II

1940.

Аноним: Пренос земних осшашака Корнелща СшанковиНа у Београд,

Славенска музика, 1/1940, 5, стр. 35—36.

Аноним: Пренос косшщу Корнелща СшанковиНа из Будимйешше у

Београд, Београдске општинске новине, 1940, 2, стр. 160—161.

Аноним: Пренос йосмршних осшашака йрвог срйског музичара Кор

нелща СгйанковиНа. Свечаном концерту хора „СгйанковиН" у Бу-

димгтиши йрисусшвоваНе регенш г. Хорши, Време, 16. II 1940.

Аноним: Ргуетюз япгшгЪ опашка КогпеЩа Зшпкачса гг ВисЧтреШ,

Зуега СесШ)а, ХХХ1У/1940, 1/2, стр. 34.
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— Аноним: Чешрдесеш година рада Музичке школе „СшанковиН" , Борба,

27. XII 1951.

— Випс-К1а)п 8с: КогпеЩе ЗюгЛигогс г Згепап Мокгащас и опта гпо-

лгатыа, Пш1пгаш у^езтк, УН/1951, 283/284, стр. 25.

— ТодоровиЬ Стева: Аушобиографщ'а, Нови Сад, 1951, стр. 31—32,

34—35, 45, 71—72, 86, 89.

— ШошкиК М. А.: Државна архива НР Србщ'е, Београд, 1951, стр.

59, 200.

— Цветко Драготин: Даворин ]енко и пегою доба, Београд, 1952, стр.:

1, 16, 49, 50, 54, 55, 56, 59, 60, 80, 81, 82, 85, 87, 91, 95, 98, 99,

102, 125, 156, 168,_169, 170, 171, 177, 178, 180, 184.

— Аноним: Корнелще СшанковиН, Бачки календар, Београд, 1953, стр.

64—65.

■— ЛазаревиК Сгорай В.: Београдско йевачко друшшво (1853—1953), Го-

допшьак Музе^а града Београда, II /1955, стр. 353—376.

— ЛончаревиЬ Душан: Корпели]ева Победа, Пионири, XI /1955, 25.

— ЛончаревиЬ Душан: Позоришне легенде. Три ]едночинке из дешшьсШва

наших великих л>уди. Позоришна библиотека — Пионирско по-

зориште, кн>. 9, Београд, 1955, стр. 24—36: Благо иалог Корнелща,

комад у )едном чину; стр. 23: Корнели^'е СтанковиК (1831'—1865),

цртеж, илустровала Марина ТрифуновиК-Финци; стр. 37: Кор

нелще СтанковиЬ, биографска белешка аутора, и стр. 61 : Упут-

ства за редител>а (уз комад Благо малог Корнели^а).

— ЪуриК-Кла)н Ст.: Дийломашска борба око Корнели]а СшанковиНа,

Музика и музичари, Београд, 1956, стр. 29—33.

— ЪуриЬ-Клащ Ст.: Из исшорще нашег музичког школсшва. Чешрдесеш

година Музичке школе „СшанковиН" , Музика и музичари, Бео

град, 1956, стр. 119—125.

— ЪуриЬ-Клащ Ст.: ]угословенска химна у йрошлосши и донос, Музика

и музичари, Београд, 1956, стр. 97'—101.

— ЪуриЬ-Клащ Ст.: Корнелще СшанковиН као йозоришни комйозишор,

Музика и музичари, Београд, 1956, стр. 33—39.

— КошовиЬ П.: Сшеван Сш. Мокрапац, [монографии а], Београд, 1956,

стр.: 14, 44, 76, 170—172, 214 [О. К. СтанковиЬу].

— М. ЖивковиЬ: Руковеши Сш. Сш. Мокралца, аналишичка сшудща,

Београд, 1957, стр. 14—17. [О. К. СтанковиЬу].

— ДевиЬ Драгослав: Сакуйлмчи народных мелодща у Срби]и и н>ихове

збирке, Гласник Етнографског музе]'а у Београду, У111/1960,

22/23, стр. 101 .

— Випс-К1а)п 8с: Штпе. ЗгЪца, Епс1к1оресН)а }и§051аУ1)е, Ха^гео

МСМЬХ, кп). 4, стр. 3.

— КовачевиН Б.: О музичком изразу у нашо] кулшури, Наша сцена,

Х1У/1960, 152/153, стр. 20—21.

— Випс-К1а)п 5с: Нг'ногузкг гаггоо] тигНке кикиге и ^и^о^^аVг^г

(ЗгЬца), 2авгеЪ, 1962, стр. 582—595.

— Оипс-К1а)П 8с: \ЗVой и гпогуи ]и%о$1оьеп$ке тиггке, Вео^гас!, 1963,

стр. 21—23.
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Радо)'евиК Д. М.: Називи београдских улица (ул. Корнелща Сшанко

виНа), Београд, 1964, стр. 109.

Аноним: Корнелще СшанковиН (1865—1965), Београд, 1965, стр. 1—7.

(Позивница за прославу 100-годшшьице.)

Б. М. Д. [= Бранно М. ДрагутиновиЬ] : Поводом йрославе сшого-

диш/ьице смрши Корнелща СшанковиНа. Комеморацща уместо ма-

нифесшаихуе, Политика, 30. IV 1965.

Випс-К1а)п 81.: КогпеЩе Згапк&огб пекаЛ г хай, 2уик, 1965, 65,

стр. 604—609. (Исти есе) у кн>изи: АкогИ ргоНот, Веодгаё,

1981, стр. 227—232).

КучукалиЬ Зи)а: Корнелще СшанковиН, носилац Вукових идц'а у

срйско] музици. Народно стваралаштво-фолклор, 1У/1965, 13/14,

стр. 1017—1021.

МирковиЬ Лазар: По]ан>е у срйско] цркви (К. Сш.), Православна

литургика, први оганти део, Београд, 1965, стр. 275.

Пе)'овиЬ Роксанда: Корнелще СшанковиН у очима свО]их савременика,

Народно стваралаштво-фолклор, 1У/1965, 13/14, стр. 1078'—1085.

Пе) овиК Р. : Сшо година од смрши Корнелща СшанковиНа, Рго пншса,

1965, 5.

КекЬ Тгис1а: КогпеЩе Згапкоъгс, Мгтбка скапка, 2а{р"еЪ, 1965,

стр. 153—154.

ЪуриЬ-Клащ Ст.: Драгушгш КранчевиН, Рго тшка, 1966, 20, 6.

ЪуриН-Кла)'н Ст.: Музичка есе^исшика и Публицистика у Срба, Есе)'и

о уметности, Нови Сад — Београд, 1966, стр. 180.

МариЬ Светислав: ]едно йисмо Корнелща СшанковиНа, Зборник Ма

тице српске за гаьижсвност и )език, ХУШ/1967, XV, 1—2, стр;

123—125.

Ашлс КайпШа: МиггЬЫ Мюо1, Вео#гас1 и XIX уеки (Миге) дгайа

Веодгаёа: КаЫо^ 1г1ойЫ — кпд^а 7), 2а§геЬ, 1968, стр. 95'—99.

ЪуриН-Клащ Ст[ана]: Музички живой! у Београду йре 1869, 1едан

век Народног позоришта у Београду (1868'—1968), Београд,

МСМЬХУШ, стр. 596—601.

ЕЬегзт Апгоп: Мигхска кгот'ка $1о1еса. Ка1епс1аг тиг1ск1П ск^асЗДа,

[К. 51.], Ыоу1 5аё 1968, стр. 349.

Лесковац Младен: О ]едно] зашурено] йесми младого Лазе КосшиНи,

Из српске юьижевности, Нови Сад, 1968, кн>. II, стр. 23—33.

Ъор^евиЬ В. Р.: Охлед срйске музичке библиог'рафще до 1914. године,

Београд 1969, стр. 128—132 (Библиографи)а штампаних дела К.

Ст.) и стр. 221—222 (Библиографии а рукописа).

Репс1С У1а81шнг: КогпеЩе Зсапкаигс, Миггёкг зп'агаосг и ЗгЬуг,

Веодгай, 1969, стр. 516—519.

ЪуриЬ-Кла)н Ст.: Исгйорщ'ски развод музичке кулшуре у Србщ'и,

Београд, 1971, стр. 54—61.

8. О. К. [= 5гапа Виг1с-К1а)п]: Зсапкогчс КогпеЩе, ЕпсгЫореЩа

]що$1аьце, ХадгеЬ, МСМЬХХ1, кп). 8, 123.

В. 8. [= Во«с1аг ЗгапСф: Зшпкоьгс КогпеЩе (1831—1865), у: Еп-

сгк1ореаЧ]$кг 1ек$гкоп — Могагк гпаща — Миггёка итсгпозг, Бео

град, 1972, стр. 560.

21*
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— Катунац Драгол»уб: Музички албум: Музички сшвараоци у Србгуи.

Корнелще СшанковыН, Политика, март 1972.

— Мосусова Надежда : Дело Корнелща СшанковиНа и романшызам (Ва-

ри^ацще на Кон>овиНев есе} — Корнелще, оснивач срйске музыке),

у: Срйска музыка кроз векове, Београд, 1973, стр. 185—191.

— ПетровиЬ Даница: Срйско народно црквено йо}ан>е ы легови зайысы-

вачы, у: Срйска музыка кроз векове, Београд, 1973, стр. 252, 261.

— ПетровиЬ Радмила: Ешномузиколошка йроучаванм у: Срйска музыка

кроз векове, Београд, 1973, стр. 221, 232. [Мелографска карта

К. Ст.]

— ЪуриК-Кла)Н Ст.: Музычко школа ва/ье у Србщи до 1914. године, у:

Музичка школа „Мокранац" (1899—1974), Београд, 1974, стр.

16—18.

— ПериЬ Ъор1}е: Када /е забележена мелодща Хымне Св. Савы, Гласник

Српске православие цркве, ЬУП/1976, 6, стр. 108—ПО.

— ПериЬ Ъор^е: Плач мщ'ке цара Уроша, Гласник Српске православие

цркве, ЬУП/1976, 12, стр. 234—238.

— Аноним: Последим Корпели]ева комйозыгауа ]е сачувана\ [Са фот. К.

Ст. и нотама композивдце „Боже правде, браничу створеаа" и

текстом песме ]. ]. Зма^а], Црква, календар Српске православие

цркве, год. 1977, стр. 64—65.

— Катунац Д.: Пеши музички албум — клавир у свешу музике. (2)

Клавирска музыка у Србы]ы, Политика, 8. IV 1977.

— Катунац Д.: Пеши музички албум — клавир у свешу музыке. (1)

Првы клавиры у Србы}ы, Политика, 29. III 1977.

— 8. В. К. [= Згапа Е)ипс-К1а)п] : Зюпкоьгс КогпеЩе, Мгтска епс1-

к1оресН)а, га^геЬ, МСМЬХХУИ, кп;. 3, 81г. 443—444.

— Аноним: Луди-весшы. Душан Трбо}евиН, НИН, 21. I 1979. [Из)ава

о К. Ст.].

•— ЪуриК-Кла)'н Ст.: Прей йрешеча часойиса Рго тпыпсау Србыуи („Кор

нелиев", Гласник црквене йевачке дружине „Корнелы^е" за 1883.

годину, Београд, 1883), Рго тшка, 1979, 100, стр. 4—5.

— МилосавллвиЬ М.: У Београду, йре сшо година (Београд ]в йевао,
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Щогфе Репс

ТНЕ В1ВЫОСКАРНУ ОР КОКЫЕЬЦЕ ЗТАИКОУгё

8 и т т а г у

ТЬе ВНзНо^гарЬу о{ КогпеН^е Згапкстс (1831—1865) согшзгз оГ

ЬигосЬклогу гетагкз апс! Ле Го11очую{>; Пуе зесгюпз:

I А СЬгопо1о(*у оГ Зтпкстб'з 1л(е апй №огк,

II ВПэНо^гарЬу (ргорег),

III Мапизспргз,

IV ТЬе Кесерпоп оГ 5иткоуи5'з №огкз,

V Ыгегашге.

ТЫз ЫЬПо§гарЬу Ьаз Ьееп сотриес! Ьеге Гог Ле Пгзг ите.
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