
•-" -- " .' -_;-•



СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

МУЗИКОЛОШКИ ИНСТИТУТ САНУ

НАУЧНИ СКУПОВИ

књ. хии

ОДЕЉЕЊЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

Књ. 2

ЖИВОТ И ДЕЛО

ПЕТРА

КОЊОВИЋА

БЕОГРАД 1989





живот и АЕЛО

ПЕТРА КОЊОВИБА

1ЈВРАСЦЕЗ

АРК 1 8 1990



5ЕКВ1АМ АСАВЕМУ ОР ЗС1ЕХСЕ5 АМД АКТ5

шзттЈТЕ ОР мизгсошсу

АСАВЕМ1С СОМРЕКЕМСЕ5

Уо1шпе ХШ1

ОЕРАКТМЕМТ ОР РШЕ АКТ5 АШ Ми31С

ВооЈс 2

ТНЕ 1ЛРЕ АКО

ОР РЕТАК КОШОУ1С

РКОСЕЕОШС5 ОР ТНЕ ШТЕ1ШАТ1ОМА1. СОМРЕКЕКСЕ

НЕШ РК.ОМ ОСТОВЕК 25 ТО 27, 1983, <Ж ТНЕ ОССА51ОМ

ОР ТНЕ 100ТН АММ1УЕК5АКУ ОР ТНЕ СОМРО8ЕК'5 В1КТН

Ассер1ес1 а1 Ше 151 тее11П§ оГ 1ће Верги"1теп1 оГ Рше Аг1& ап<1 МизЈс

оГ Јапиагу 21, 1987, оп 1ће 1>а515 оГ 1ће геу!еш5 ргезеп1ес1 ђу АсжЈетдсЈап

РгоГеззог У1а511т1г РегШс

Ес111ог

Аса<1ет1с1ап

ПШ1ТК1ЈЕ 5ТЕРАКОУ1С

ВЕ^СКАВЕ 1989



СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ

МУЗИКОЛОШКИ ИНСТИТУТ САНУ

НАУЧНИ СКУПОВИ

кн>. хии

ОДЕЉЕЊЕ ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

Књ. 2

ЖИЕОТ И ДЕЛО

ПЕТРА КОЊОВИЋА

ЗБОРНИК РАДОВА СА НАУЧНОГ СКУПА

ОДРЖАНОГ ОД 25. ДО 27. ОКТОБРА 1983, ПОВОДОМ

100-ГОДИШЊИЦЕ КОМПОЗИТОРОВОГ РОБЕЊА

Цримљено на 1 скупу Одељења ликовне и музичке уметности

од 21. јануара 1987, на основу реферата академика Димитрија

Стефановића и професора Властимира Перичића

У ред ник

академик

ДИМИТРИЈЕ СТЕФАНОВИБ

БЕОГРАД 1989

^ ''?'
_>

^ 'Ј /



Издаје

Српска академија паука и уметности

Лектор Милан Одавић

Коректор Љиљана Пашалић

Технички уредник Јелка Поморишац

Тираж 1.000 прииерака

Део средстава за објанљнваљс овог Зборника обезбедила је

Републичка заједница науке СР Србије

Штампа

ИГРО „Нови дани", Београд, Војводе Бране 13

У1Ј 15ВМ 86-7025-054-3







САДРЖАЈ

Предговор 7

1. Вгај»о1ш СуеИсо, 81\'ага1асКе Копсерсгје Ре1га Копјо\пса 11

1>га§о1ш СуеЛо, ТНе СгеаН^е Сопсерг ој Ре1аг Копј<пп6 16

2. Кш1о1{ ПсЛхшвег, МизИс ш Оз^етгегсћ гм 1л\>1еНеп моп Ре1аг Копјо\п6 19

Рудолф Флоцингер, Музика у Аустрији у доба живога Петра Коњо-

вића 24

3. Вегзо 1*е§&пу, О1е јип&еге пшзНсаШсће Уег&ап&спћеп \'оп ВиАарез! 29

Деже Легањ, „Млаћа" музинка прошлост у Будимпешти 36

4. Надежда Мосусова, Стилска оријетација Пегра КоњовиНа .... 39

Ка(1е2с1а Мовизоуа, О1е зНШНзсће ВлсШип% УОП Ре1аг Копј<уп6 ... 44

5. Мелита Милин, Стилски профил Коњовићеве оркестарске музике . . 45

МеШа МПт, ТНе 81уНхНс Рго^Ие о/ Копјст6'5 Огсћез1га1 Ои(ри( . . 50

6. Мирјана Веселиновић, Коњоаић и Јаначек — однос измећу стила и

метода 51

МЈгјапа Уе5еНпоу1<5, Копјоу1д апА Јапасећ — 1ће Ке1аПоп5Мр ће1\џееп

81у1е апа Ме1ћоД 56

7. Мирка Павловић, Тематика прве опере Петра Коњовића у историји

српске опере 57

М1г1са Рау1ст(5, 8ићјес1 МаПег о{ (ће /«>5| Орега ђу Ре1аг Копјо\пс т

1ће Шз(огу о/ ЗегМап Орега 64

8. Мапја Вег§ато, Не1се зШзКе О5одепо5(1 »Кппа о<1 2е(е* Ре1га Копјо-

\>1са 65

Мапја Вегдато, 2и еШ&еп згШзЧзсћеп ВезопАегћеИеп Кои/оум5'5

Орег »Кпег оА 2е1е« 70

9. Елена Гордина, „Коштана" Петра Коневича и традиции реалистиче-

скои музнкалшои драми 73

Елена Гордина, „Коштана" Петра Коњовића и традиција реалистичке

музичке драме 79



10. Димитрије Стефановић, „Музика духовна" Петра Коњовића .... 81

ШтИпје 51еГапоуц$, »Миџћа Аићо^па* — Михјцие Васгбе Ђу Ре(аг Ко-

пјоугд 89

11. Даница Петровић, Петар Коњовић о српском појању 91

Вашса Ре1гоу1с, Ре1аг Копјо^гс оп 5сгЂ1ап СИигсћ 5ш#Ш|» 97

12. Радмила Петровић, Коњовићеве маргиналије о фолклору 99

КаЉш1а Ре1гоу1<5, Копјо^1б'з Маг&тсА Мо1ез оп РоШоге 103

13. Милана Бикицки, Петар Коњовић и Матица српска 105

МПапа В11с1с1и, Ре1аг Копјокгб апА МаНса 8грз1са 114

14. Еуа 8сс1:Љ, Ре1аг Копјо^М и Иг^а1з1сот 11з!си 117

Еуа 5ес1а1с, Ре1аг Копјо\>1с т 1ће СгоаПап Ргезз 137

15. ОиђгауКа Ргап1соу1(5, Ре1аг КопјогМ — тиг&М ћпНдаг »Нп>а15Ке пјг-

\>еч 1918. &о<Нпе 139

ВиђгауЈса Ргап1соУ1С, Ре(аг Копјсппб — Мизгс СгШс о/ хНг^а{$1са пј{-

уа« т 1918 . 151

16. Јелена Милојковић-Бурић, Милоје Милојевић у духовном кругу Пе-

тра Коњовића 153

Је1епа М11ој1соу1с-Ојип(5, МПоје МИој&М м (Ие 5р1п1иа1 Кеа1т ој Ре~

: 1аг. КопјокМ .... 160



ПРЕДГОВОР

Зборник радова Живот и дело Петра Коњовића садржи при-

логе са научног скупа одржаног од 25. до 27. октобра 1983. у Срп-

ској академији наука и уметносги и у Матици српској у Новом Саду,

поводом 100-годишн>ице рођења Петра Коњовића.1 Скуп оу припре-

мили Одбор за историју српске музике САНУ и Музиколошки инсти-

тут САНУ. На скупу је учествовало тринаест предавача из Јутосла-

вије, по један из Аустрије, Мађарске и СССР-а.

У присуству чланова Извршног одбора скутп је у свечаној сали
Академије отворио академик Василије Мокрањац (•{• 1984), члан Од-

бора за историју српске музике. После првог преподневног радног

састанка (25. X) у сали Академије је представл>ен рвпрезентативан

албум од четири плоче опере „Коштана" Петра Коњовића у изда-

њу Продукције грамофонских плоча Радио-телевизије Београд.2

Поред научних радника скуп су редовно пратили професори и

ученици појединих београдских музичких школа. За учеснике ску-

па у Галерији САНУ је 25. октобра одржан концерт посвећен

делима Петра Коњовића. Учествовали су Вера Вељков-Медаковић,

клавир, Александра Ивановић, мецосопран, уз клавирску сарадњу

Оливере Бурђевић, Студијски хор Музиколошког института и Срп-

ски гудачки квартет „Мокрањац". Београдска опера је истим пово-

дом (26. X) извела последњу Коњовићеву оперу Отаџбина? Дири-

1 Ово је други научни скуп посвећен једном српском музичару у САНУ.

Први, посвећен Корнелију Станковићу поводом обележавања 150-годишњице

композиторовог рођења, одржан је 1981, а Зборник радова је објављен 1985.

У међувремену је Удружење композитора Србије организовало научни скуп

посвећен Милоју Милојевићу поводом стргодишњице уметниковог рођења.

Одржан је 1984, а Зборник радова је објављен 1986. Трећи научни скуп у

САНУ посвећен Стевану Христићу одржан је 1985. поводом 100-годишњице

рођења. Зборник радова се припрема за објављивање.

1 Богато илустрован албум са историјским фотографијама и нотним

примерима садржи студију „Коштана Петра Коњовића" др Надежде Мосусове,

садржај и либрето опере на српскохрватском и у првводу на еиглески и

немачки. Извођачи су познати солисти, хор и симфонијски оркестар Радио-

-телевизије Београд под управом Младена Јагушта.

1 Иоследње музичко-сценско дело, свечани посветни приказ у три пе-

вања компоновано је по драмској поеми Иве Војновића „Смрт Мајке Југо-

вића" (завршено је 1960. године).
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говао је Душан Миладиновић, а оперу је режирао Дејан Милади-

новић.

Скуп је наставио рад у Матици орпској у Новом Саду (27. X).

Председник Матице српске Живан Милисавац поздравио је пред-

седника Српске академије наука и уметности Душана Каназира,

присутне учеснике скупа и госте. Председник Милисавац је напоме-

нуо да је ово први скуп који се одржава после потаисивања спо-

разума о сарадњи између Српске академије наука и уметности и

и Матице орпске. Затим је Милана Бикицки говорила о шездесето-

годишњој сарадњи Петра Коњовића и Матице српске. Академик

Драготин Цветко је дао завршну реч, истакавши значај и успех «а-

учног скупа. Истог дана у Галерији Матице српске академик Дејан

Медаковић је отворио изложбу посвећену делу Петра Коњовића,

коју је веома успешно поставила Милана Бикицки. Том приликом

је одржан краћи концерт на коме је Вера Ковач-Виткаи, сопран,

извела избор Коњовићевих соло-песама уз клавирску пратњу Еугена

Гвоздановића. На повратку за Београд учесници су посетили мана-

стире Крушедол и Велику Ремету, где су у оквиру сталне изложбе

Стара српска музика прегледали нотне аутографе, ликовне и музи-

чке документе о Петру Коњовићу.

Припрему рукописа за штампу извршила је др Даница Петро-

вић, научни сарадник Музиколошког института САНУ. Одел>ен>е ли-

ковне и музичке уметности САНУ одредило је академика Димитрија

Стефановића и проф. Властимира Перичића за рецензенте Зборника.

Разлог што се Зборник појављује тако касно је у томе што поједини

аутори нису предали своје прилоге у одређеном року.

У радовима су заступљени различити аспекти дугог, плодо-

носног живота и разноврсног дела Петра Коњовића. Два текста се

односе на европски (аустријски и мађарски) оквир времена у коме

је живео и радио Петар Коњовић (Рудолф Флоцингер и Деже Ле-

гањ). Прилози југословенских музиколога разматрају стваралачке

концепције и питања стила Петра Коњовића (Драготин Цветко, На-

дежда Мосуеова и Мелита Милин), однос према Јаначеку (Мирјана

Веселиновић), оперско стваралаштво (Мирка Павловић, Марија Бер-

гамо, Елена Гордина), духовну музику (Димитрије Стефановић и

Данила Петровић), фолклор (Радмила Петровић), сарадњу између

Коњовића и Матице српске (Милана Бикицки), заслупљеност Коњо-

вића у хрватској штампн (Ева Седак), његове музичке критике у

загребачком недељнику Хрватска њива (Дубравка Франковић) и,

најзад, сарадњу између Коњовића и Милоја Милојевића (Јелена Ми-

лојков^Љ-Бурип) .

Настављајући дело Стевана Мокран.ца и Јсхифа Маринковића,

Коњовић је, као и његови претходници, у народном мелосу налазио

суштину своје инспирације. Свој стваралачки однос пре.ма народној

мелодији продубио је ггрихватањем савременнх тековина европских

музичких стилова (импресионизам, експресионизам). Дскледно је

спроводио поступак изтрађивања певане мелодијске линије која из-

раста из текста, из говорне речи. Тако је проширио видике и отво-



Предговор 9

—

рио пут српској музици према Европи, а истовремено је и осавре-

менио национални музички израз.

Овај Зборник радова је прилог српских, хрватских, словеначких

и страних музиколога проучавању дела и времена у коме је стварао

велики орпски композитор, диригент, надахнути музички писац, пре-

водилац оперских либрета, мелограф, педагог, у два маха ректор

Музичке академије (1939—1943. и 1945—1947), први послератни му-

зичар академвк (1946), иницијатор и први |управник Музиколошког

института САНУ (1947—1954) — првог и тада јединог у Југославији—

секретар Одељења ликовне и музичке уметности САН.4 Без гаретен-

зија да донесе дефинитивне одговоре на посгавл>ена питања, Збор-

ник треба да подстакне даља лроучавања, нарочито оних области

Кои»овићевог стваралаштва о којима није било довољно или уогшгге

говора на скупу (поједине опере, сценска музика, соло-песме, хорови,

камсрна музика, библиографија).5 Нека његово објављивање послужи

будућим генерацијама да одговорно наставе проучавање историје

српске музике.

Д. С.

' У серији Музичка издања објављено је девет Коњовићевих дела. Уиор.

Јелена Милојковић-Бурић, Музичка издања Одељења ликовне и музинке умет-

ности Српске акаде.иије наука и уметности, Глас СССХЦУ САНУ, Одељење ли-

ковле и музичкв уметности, књ. 3, Београд 1986, бр. 1, 2, 5, 9, 11, 12, 21.

3 Поводом 80-грдишњице рођења Петра Коњовића Музиколошки инсти-

тут је 5. V 1963. објавио краћу публикацију са пригодним непотписаним тек-

стом (аутор др Драгутин Гостушки) на српскохрватском и преводпма на

француски, енглески, руски језик, као и списак дела композитора Петра Ко-

њовића (саставила др Надежда Мосусова). На насловној страии је репро-

дукција портрета Петра Коњовпћа од Петра Добровића и факсимил компо-

зиторовог потписа. Избор из библиографије радова академика Петра Коњо-

вића објавила јс др Надежца Мосусова, у: Споменнца посвећена преминулом

академику Петру Коњовићу, САНУ, посебна издања, књига СВХ^УП, споме-

ница, књига 53, Београд, 1971, стр. 43—65.





ЗТУАКА^АСКЕ КСЖСЕРС1ЈЕ РЕТКА КОШОУ1СА

ВКАСОТ1Х СУЕТКО (Циђ1јапа)

1г угетепз1се сНз1апсе 1соја пав уес с1еП о<1 Ре1га Копјоу1<5а,

пје§оу пат је Н1с Јозифап 1са1со з ођгЈгот па 1јис!з1се 1а1ш 1 па

ите1тб1се озоБепоз!!. Опе пе то§и с!а зе розпШгаји ос1е1јепо, јег

1сао с1а је Копјстса — ЈсотрогИога то§исе зћуа1Ш зато и зуе^озЦ

Копјоу1са — боуе!са, игЈтајиш рп 1оте и ођгЈг 1 угете 1 рго81ог и

1соте је 21Уео г о<1а5уис! рг!тао рос^Исаје ха зуоје 51;уага1ас1се <1о-

иуЈјаје.

КОПЈОУ!С — боуе^? Ро ЗУОЈ ргШс! је ј т!ас! Шо и§1аупот опа-

1сау ЈсаЈсуое 5то 8а рогпауаИ и пје§оуип зШгфт досИпата. СепЛе-

тап и рипот зт!51и геб1, ауИап, зуезгап нато.еа «е!зе, 5Уез1ап зуоје

Кгеа11Упоз1ј Јсојот је ђ!о 1гс1а5по ођЈагеп. 2е1јап гпапја 1 геаНгасЈје

роз1ау1јеп1ћ сПјеуа. N6 зато 1сао ]сотрог11ог. I &ао бо^|с Јсој! зе

аИ1упо и1с1јиб1о и Јо§абапја зуо§а угетепа 1 1о пе зато и вгрзћот

пс§о I и тпо^о §1гет ргозШги, 1са1со тих1б1сот 1а1со 1 уап пје§а.

Ма росе1:1си ЗУО§ итеШЈсЈсов ри!а, 1сас1а је 1е1с 1га21о зато^а

зеђе, и 1гахепјјта ирогпо 1з1гајао 1 зуе у!зе зе Јогт^гао, пагаупо јоз

пце Б1о 1а^ау. Као 1 Јсос! зуа^о§ Јги§о§ боуеЈса, §1гта 1 2ге1оз1 зи

роз1ирпо.

а затот росеЛи оуо.^а уе!са, 1са(1а зе и пјегаи ргу! ри1 рго-

ге1ја ј ро1геђа с!а Јсотропије, 1тао је рпН1се ја зе ирохпа

за тгшс1с1т паз!еЗет «уо§а пагоЛа, ЈеНт^бпо 1 ошт уап ^пје^а.

Јзргуа, и Зотђоги, з1§игпо рге куе§а за згрзИт пазЈеЗет, а 'пе 1о-

Н1со за е\торз1с1т. Рг&А. пј!т зе о1уага1о опо §1о зи иргауо ођау^Н јН

1ас1а оБауЈјаН 81ап1соу1с, ЈепЈсо, МагтЈсоуЈб, МоЈсгапјас, Вајш 1 <1ги§1

згрзЈс! тиг1сап пје§оуа угетепа 1П перозге(1пе рго§1оз11. 5у1 зи Б1Н

готат!сап, рге1ехпо гапо, пе рогпоготап1;1сагз1с1 опјепИзап!. 1Ј ро-

ге<3епји за еугорз!сот зИиас^јот ђШ зи 8111з1(1 и уеН1сот га!са§пјепји.

М1зи је с!оз11§Н п! 1суа111;е1от, пј ]суап111;е1от, а т за азре1;1а 1сот-

рО21с1опШ рск!гисја Која зи зе и пј!ћоуот 51уага1азЧуи јоз иуе!с рге-

1е4по Јсопсегип'5а1а па Уо1са1п1 хапг. §1о зе зШа 1 1ећп11се 11бе, Ко-

пјоу1б оЈ пј!ћ п!је то§ао <1а с1ођ1је зпа^шје роЈз^саје 111 итоге,

ро§о!оуо пе /а пишбЈш зсепи 1соја §а је розеђпо рпуЈабПа 1 Којој

је изћого БПа иргау!јепа пје§руа з1уага!ас]<а гшзао. Уес 1аЛа зе оЈи-

зеуш Шсеуот »2еп1с1ђоп1 М11о§еуот« 1 осПибш с!а је ^отропије.
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Тас1а, ЈоЈиЗе, га 1о шје 1тао из!оуа, аН ји је 1 рогес! 1о§а и ргуој

\-ег2Ц1 уес геаШоуао (1903).

А1со ти зЈсготап згрз!а пишШ га<1 с!ги§е ро!оуте 1 1сгаја 19.

уеЈса тје то§ао 1ећшсМ ргихШ опо зЧо ти јв БПо ро1геђпо, Мо је

{Јејпо ТА пје§а ос! уеН1сое гпасаја, ге!сН БЈзто баЈс ос! зисЊтзЈеод.

Јо§ 1сао згеЈпјозЈсоЈас ирогпао зе, па1те, за 81агЖоу1(5еуот Мејот

згрз1:уа и тигил \ за МсЖгапјбеу1т ћогоуЈта, 1сој1 ви па пје§а пе-

Р05гес1по иИсаП. То ро!сагије уес пједоу тезоу^И ћог »Капе« па 1е1?;51

ВгапЈса НасИсеуша \т. 1903.

КгШСап ргета зеБ! — Ј ргета (1ги§1та — Копјоу1с зе зиоао

за стјепјсот (1а се гпапје тогаИ <Ја ро1:га^1 уап вуоје, згрз1се зге-

с1те. №је изрео <1а оЈе и ВисИтрезЧи , аН је У1§е згесе 1тао за

Рга§от, %д& зе 1гте5и 1904. 1 1906. §1со1суао па Јсопгегуа1ог1јити.

1Ј 1от је §га<1и пазао §о1оуо ЗУС о сети је запјао I бети је 1еИо.

Ргад је Мо ти21с1с1 Бода1. Ти зи зе шгаП 1сопсег11, а с!е1оуа1е зи 1

с!уе ореге. Модао је с1а бије 1 у!с11 опо §1о је рп рге1аз!си и 20. уе!с

у!ас!а1о еугорзЈсЈт орегзИт 1сисата, а ирогпао је 1 с1е!а з1оуеп51се

орегз^е П1ега1иге Јсоја зе с!ги§<1е шзи 1И §и зе уеота та!о 12УОс1Па.

Та1со рогес! Ша§пега, К.. 81гаизза 1 сЈги^Јћ гараЈпоеугорзЈсШ тајз1ога

па рптег 8те4апе, ВуогаЈса, Јапабе1са, РЈђхсћа, Роегзгега. 8уе еа Је

1о ропе1о. Ма§ао зе и еугорзЈс^т оЈсушта 1сој{ зи, пагаупо, па пје§а

иНсаН з111з^1, аН ти шзи о<1игеН 1с1ејпе ^огепе. ТЈрогпауао је еугор-

з!с1 151р1с I 2арас1, 1сој1 зи (Нас1а без!о 1>Ш рге<1те1 пје^оуЉ гахт1§1ја-

пја. А рп 1оте је оз!ао уегап зуој^т 1ете1јп1т 1с1ејп1т 1зћо(Н§11та.

О {оте зуес1об1 1 пједоу ргу! рга§1с! 8{уага1аб1с1 га<1. Јо§ с1о1с зе иро-

хпауао за^ајпата Јсотрсшсшпе 1:ећп11се, ођга^т је ре1 паго<1шћ ре-

сгазата, тесга пј!та је зо1о-резта РоЛ репсЦеп. 1г 1о§ угетепа

I тпо§е (1ги§е Јсотрогшјје, 1а1со 1 з1тРошјз1са роета ЗегМа 1Љега1а

Ш 1804, ргуе з!с1се Кпега об. 2е1е \ Тета соп ^апа&от. Оуа розЈес!-

пја ЈсотрогЈија, пар!запа ро<1 и11з!сот гаугзпе резте \г с!гате Ма

Апи Сог1со§а Јсоји је 1ас1а и Рга§и рге<1з1ау1о Ни^огезЈуеп! геа&аг, 1са-

згпје розгаје Јги§1 51ау Ми&Јсе $Кп\>еп1ћ 51и1пј1, Копјоујбеуод РГУО«

и с1-то1и.

8Шс11је, <Јо I 8Уе1з1со§ га1а је гагуцао зуоји а!с(1УПО51:

и 2етипи. Воз1а је р!зао: ћогоуе — теЗи пјЈта 1 1:ећшс1с1 хаћ1еупе

ЗеЈјапсгсе и пагоЈпот зШи — зо1о-резте, 1пз1;гитепга1пе Јсотрох!-

с1је, а па рођиЈи МИоја МПојеу1са рос!ићуа1;1о зе ргега^е 2етсИ>е

МИозе^е. 81уага1ас1сј 1три1з ра је уос1т 1 и с!ги§е оБ1ази, 1а1со 1 и

и ро1ет1с1с1 зи1соБ за Шс1огот Вај1(5ет, 2а-

зе 2а паргеЈпе ите1п1б!се ро§1ес!е ј 2аћ1еуајиа с!а 1 ти^Иса

/а пј1ћ о1уогепа.

Та гагпоз1гапа а^с^упоз! О11а је ]4ага1<1еп51;1бпа 2а Копјстса 1

2а угете 1 перозгес!по розје гаГа 1<ој! је рге^јуео и ^оуот

8ас1и, 8отђоги, 2а.цгеђи 1 РОПОУО и КОУОШ 8а^и. Ап§а2оуао зе 1сао

1т1лсаг, р^зас с!апа!са I езеја о пншс!, аН 1 роНИбИ I огдатгасшпо.

Рп 1оте је, пагаупо, ј 1сотропоуао. Копс1р1гао је зуоје Згтјотјзће

^апјапје, пар^зао глг зо1о-резата. 1геб1 1 бе^угИ з1ау РГУО§ §и<1ас1со§

1\уаг1;е1а, ргегасИо зуоји 2епМи МИозе^и (1916) ј роз!ао је и 2а-

за 2е1јот Ја 1ато ђиде 12Уес1епа. То зе 1 сЈо^скЈИо арп!а 1917,
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1а<1а рос! пагхуот УШп уео. Тот зуојот ргуот орегот 1 ЈсопсеЛот

зуојШ Јсотрсшсгја (таЛа 1917) Копјстс је и 2а§геБи изрео, 1са1со

1сос1 1т116ага 1а1со 1 1сос1 з!и§а!аса. I јесЈш 1 с!ги§1 зи §а рпхпаН 1 рп-

ћуаШ1. 51§игпо 1 гђо§ паргеЉо§ Јића 1соЈ1 је и зШи 1 1ећшс1 рго-

21тао пје§оуе Јсотрсшсгје, 1сао 1 хђо§ пас1опа1пе по1е заЈгхапе и

пјипа. А опа је, и угете 1сас1а зе ћгуа&Јса тшИса ргЉШ&ауа ПОУ!-

ј!т еугорз&т зћуаШпјипа ите(поз(! 1 1сас1а /аробтји парог! па

Јопшгапји ћгуа^зЈсо^ пас1опа1по§ зШа, БИа розеђпо роге1јпа.

Када зе и ођхи: ихте Копјоу1<5еуа зуез1гапоз1, Но1ситеп1;оуапа

роге<1 уес5 гебепод 1 рос!ас1та с!а је роз!е РГУО§ зуе^зЈсо^ га1а Б1о

иргауш!с рогопЛа и Мотот 5ас1и (1921) 1 (Иге1:1:ог 2а§геђаб1се ореге

(1921—26), 6а је гаШо 1шо (Ип§еп1, ге<Ше1ј, ргеуо<Шас 1 рпгеЉуаб

орегзИћ 11ђге1а, роз1аје зћуа11ј1уо <^а је ха Јсотропоуапје 1тао тапје

угетепа. I рогес! 1ода ђ!о је 1 1и ЈоуоГјпо р1оЈал: р!зао је зоЈо-резте,

оБгаШуао паго«1пе резте, и §о<1тата 1923—1925. хауг§1О о(111бпи

2Б1г1си »Моја 2ет1ја«, 1сојот је јазпо роЈсатао ЗУОЈ осЈпоз ргета ти-

/1с1сот пасЈопаИтти 1 тодиспозИ иИјибЈуапја 1о§а изтегепја и по-

уце 5111з1се о1су1ге. РОПОУО је ргегафуао »2еп1<1ђи М11о§еуи« — §о1оуо

пергез1апо геу^Љгапје зорз1;уеп1ћ Јштрсшсца је га пје^а Ир1бпо —

з!ис1гао »Кпега ос! 2е1е« (1924) 1 уес гагт1§1јао о »КозЧат«.

К.е1а11упо без1е рготепе Јихпозг! 1 тез1а ђогауЈса (1е1с зе ров1е

1939. зтЈпо и Вео^га<1и) шзи БИпо оте1:а1е пје§оу з1;уага1аб1а п1ат.

1г пједоуа рега 1х1агл Јсотрогилја га 1сотро21с1јот, тес!и пјипа

ореге Кпег о<1 2е1е (1926, геу. 1946), КоШпа (1931, геу. 1940, 1948) 1

5е1јас1 (1951), СшЈасИ ЈсуаЛе!; и Г-то1и, 5опа1а га У1оНпи 1 1с1ау1г,

роета Ма1саг СиЛга ргета поуеН Ма^з^та Сог1со§ 1 тпо§о §1а с!ги§о.

ТгеБа вато ро§1е(Ја11 Б1ђИодгаЕ1ји пје^оуШ с1е!а! 1га2Јуа сиЉпје с!а

је боуеЈс 1а1со озоћепод И\о1по% ри1а, о 1соте зуеЈоС! пје^оуа Б1о-

§гаКја, за 1о111ат ри(оуапјипа и с1отоу1ш 1 1поз1гапз1уи па Сојипа је

ирогпауао ПОУО ! Упо ћоптоШе, изрео <1а 1оШсо пто§о Јсотропије.

Јес1пот 1а1суот рг1Н1;от, Б11о је 1о и Рга§и 1937. 111 гапо ро-

СеЛот 1938, ирохпао зат зе за пј^т. Ро1от зи па§1 1^оп1а1с11 роз1а11

ибез1аНј1 1 Јп1еп21УП1Ј1, зуе т1;еп21УП1Ј1, ђо§аЦ гах§оуопта и 1о1си

1соЈ1ћ те је, пагобио роз!е с1ги§о§ зуе1;з1со§ га1а, иуоЛо и ЗУОЈ гас1,

зуоје пахоге о итеШоз^!, оЛпуао т! зато§а зеБе. РпБНгш пн је

зеђе Јо 1е теге (1а тоди Ја %& озе11т и зу!т ројеЈтозита. Суео

те је и ЗУОЈ с!ићоуп1 зуег, ра иргауо гђо§ 1о§а геНт Аа. рго§оуопт

о пје§оу!т з1уага1аб!ат 1сопсерс1Јата, 1зћос11§1;1та 1 газрошта. Ош

зи те §ос!1пата гао!сир1ја11, а Јапаз зи т1, и рогеДепји за ро!и-

рго§1о§си, јоз 1 БШУ.

1Ј вуојој §епегас!Ј1 и оЈсуЈги згрз^е тигИсе, а пјој рг!ра<1аји јо§

Нг1з11с, Мапој1оУ1<5 1 сЈопеИе 1 МПојеу1с, Копјоу!с је Бхо озођепа

ројауа. Мјети и згрз!сој тиг1с1 рпраЈа розеђпо тез1о, Бех ођх1га

па 1о зЧо је и пјепип о1су1пта Бш 1п1еп21упо рпзи1ап зато и 1о1ш

зуо§а БогауЈса и Уојуо^т! 1 и Вео§гас1и, а Ј2теДи 1о§а П21б]с1 о<1зи1ап.

1ра1с, иуе!с је ђш Јићоупо рг!зи1ап.

КопјоУ1<5еу1 зи У1с11С1 ђЈН 51го1{1, пједоуе Јшпсерсгје (1от1§1јепе,

јазпе. О 1оте геб!1о зуеЈоб! орив 1соЈ1 је оз1аујо 1 1соЈ1

<1а §а 8а§1е<1ауато \г га2п!ћ и§1оуа.



14

5 1ш1 пе!са пајрге ђис!е 1з(а1ти1о <1а је Копјоу1с Б1о

озЧаг, ргоЈогап гшзШас, 1сој1 ргес! зођот 1та ргозЧоз! I за<1а§пјо51;,

а у!с11 1 ђис1испо81. 2пао је с!а се опа Ја зе гахНЈсије о<1 пје§оуој>

угетепа 1 ргеЉЈсаг^уао јој је пез!и<5еп гагуој. О 1оте §оуоге 1 тје-

доуг 8р1з1, М1о <Ла зе гасН о б1апс!та Ш топо^гаВјата; о 1етата је

иуе!с газргау1јао пепатег1ј1уо 1 1ебпо, а опе 8и 8е ос^позПе па рћапја

згрзЈсе, пагоЈпе 1 ите1шб!се тигЊе, а ро§о1оуо па згрз!с1 Јо1Иог, па

хЈејпе ргођ!етв| тихИсе 1 па НбпозИ 1соје зи ха пје§а пају!зе хпасЦе,

1а]ио па рг^тег па 31ап1соу1са, МоЈсгапјса, М11ојеУ1са, Мизог§з1со§,

8те1апи, ЈапабеЈса.

Хје§оуа гаггшзЧјапја пхзи ђ^Ја јеЈпозггапа. Ђо1\са\а «и, з јеЉе

з1гапе, пасшпаЈпо р!Тапје и згрзЈсот 1 з1оуепз1{от ргоз1оги, а 8

Јги§е рог1с1ји згрзЈсоц; аи1ога и пас!опа!пој 1 еугорзЈсој тиг1с1. В11а

зи уеота Нбпа, 8Уоја, гегића! пједоуод с!ићоупо§ зуе1а. Керозге<1по

зи зе роуех1Уа!а за 1с1ејата, за Јсојхта зе зизге1ао. 1гу1га1а зи 12 пје-

§ з!;уага1а81;уа 1 па пје§а зи перозгесЈпо и11са!а.

Опо з1о је Копјстс р!запот гес! 121а§ао, ођНЈсоуао је 1опоу1та.

оуа тигјЈса иђес11ј1уо §ОУОП о оБШсоуапји 1соје је ргеихео 1

геаНхоуао I 1шје зе п!је о§гап1бауа!о па ОЗПОУПО 1'зћо<Из1е 1х 1соје§а

је ро1е1сао 1 з ]^ој1т је, ЈоЈиЗе, оз1ао роуехал и се!от 8уот оризи,

па ти21с1с1 пас1опа!12ат.

1<1ејпо оп ти је зуа1са1со Мо ргуо 1 ОЗПОУПО ироп81;е. РозуеИо

ти зе гапо 1 гаиуеЈс. Р1апз1с1, ргос!иБ1јепо I за пто§о 1јиБау1 је рго-

ибауао хшзао 1еоји је и згр51сој пншс! хабео, аН пе I геаНхоуао 81ап-

1соу1б. Јо§ зе у!§е розуес^уао ирохпауапји МоЈсгапјса, и сцет је Је1и

31ап!соУ1сеуа 1(1еја роз1а!а 51уатоз1. Ргоис1о је пје§оу паст ођгаЉ-

уапја згрз1сод Јо11с1ога г о11§ао јо5 1 с!а1је. 1п1егезоуа1о §а је рИапје

з^јНхоуапја 1 ћагтошхоуапја пагсх^пе резте, 1соје ђ! од§оуага!о уге-

тепи. 5уој1т ргИагот пагос!пој резт! 1тргез1опЈгао §а је 1 У11б2з1ау

КоуаЈс. Као I ЈапабеЈса, 1п1егезоуао §а је пагскћи §ОУОГ, и пједоуот

з!ибаји згрзЈсг §ОУОГ, и 1соте је у1<1ео озпоуи га тиг!б1си §гас!пји.

Тгагш је Јггагајпи зи§11пи пагоЈпе тиг1с1се озесајпоз!;! I и пјети

па.чао е!етеп1е с1гатз1со§ о1зН1соуапја 1 опе р51ћо1о§1се 1сотропеп1е

1соје ђ! 1геђа1о Ја изтегауаји тигЈсЈсе з11иас1је, хпабајпе га тихИси

«а 1е1сз1:от Ш Бе2 пје§а.

Зуоја је зћуа1апја ибт!о с!е1от зуоје ите1шс1се зи81те. Ро-

уехао 1ћ је за пјот, роз1а!а зи Јео пје§оуе рз!ће, пје^оуо^ пасша

т!81јепја 1 пје§оуе етосшпаЈпозЈл, Јео пје§оуо§ з1уага1ас1со§ Јића.

С1ш тх зе А& је ђаз и 1оте озпоупа озоћепоз! пје^оуе Нспоз!;!, 1соја

је 1 рогес! з^п^еге 1п(Цу1(1иа1по§ 1 пагодпо% оз1а!а 1хуогпа. Јо§ у!зе.

Роз1аја1а је зуе затош!сНја, ЗУС је зпахшје 1з1јауа1а Јггах, 1сој1 је

Јсгох пјева озеИо згрзЈЈ! соуеЈс, а 1 оп зат, 1сао таЦ аН 1а1ш хпасајт

Део згрзке згесИпе.

Оуа 1<1ејпа опјеп1ас!ја, 2а§1ес1апа и пншб!« пас1опа!12ат, рп-

зи(па је и зујт Копјоу!сеу1т 1сотро21с1јата, ђЈ1о рп!спуепо 111 о1уо-

гепо. О пјој §ОУОП Моја г.ет1ја, иКагије зе и з1тЕоп1јз1с1т уаг1јас1-

јата Мг зе1и 1соје је розуеИо зуот шош Мо1сгапјси 1 и пј!та ^оп-

з11о 1ети X ги!соуеИ, 2ас1г/ауз1 ба!с 12Уогп1 1опа1Не1: 1 ћагтош^асци,

озеба 86 и Бгојшт аи1огоу!т ћогохата, зо1о-резтата, 1сатет1т 1
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огЈсез1;аг51с1т ЈеНта, а 1 и ррегата. Ро§о1оуо и ореп 5е1јасг, §Лв

је 1е1ш и сеЈозИ гтшсЈеј ођНЈсоуап и згтз1и пагоЉе то^ШЈсе. Миг1-

1са 1 1е1с51 ви и 1ој ореп ро1рипо иза^Јазеш. КотрогИог је ЗУОЈОЈ

геаНхасЈЈ! <1ао ро1е1, по§еп 1з1сгешт, перозгеЈшт ћитогот 1сој1 рго-

ита зуи 1и рпргоз1и гарЈегепоз!:, Ирхбпи ха розШрЈсе 1 нуоШи зуа!а-

Јазпдси зеоз1со§ 21у1ја, розуисЈа, ра 1 и 5гђгЈ1. РоШогпа те^осШса 1

п1т11са рго&та 1 Коз1апи, о ^ојој је пјеп аи1ог Јсахао 1са1со 1геђа с!а

ро1уг<11 с!а је »ђаИсапзЈс! јихпозЈоуепзН ЉШ1ог зрозођап <1а <1а<1е пе

зато е§2о1Ј1си пе§о 1 зпа^пе 1 1сага1с1;егЈ511спе е!етеп1е б!з1от пиш-

с!сот, ор§Ит ите^шсНт зћуа1апј!та рпз1ирабпот 12га2и« (Кпј1ј>а

о ти&с1, 1947, 109). II гој ЗУОЈОЈ, 1гесој ро ге<1и ореп Копјоу!<5 је

зуе тодао с!а роз1ау! §јго!со. Озесао је и пјој Ј2га2ајпи з1оБск1и, 1са-

1^уа ти гашје п!је ђ!1а рогпа1а. Ма газро1а§апји ти је з1;аја1а с!гата

Воге 81ап1соу1ба и 1сојој је пазао ргоБ1ете ^ој! зи §а 1 зато@ хаоЈсир-

1ја!1 1 1сој1 ш«и зато пје§оУ1, пе§о орзЧеЈји^зИ. Озесао је и 1от

1е1сз1:и зпа^ап 12га2ајп1 пароп Јсоте је 1сопдетја1по 12а§ао и зизге!.

КотрО21С1Јот §а је уегпо рга11о, 1а1со с!а је ро1гезпа КоИапша зи<1-

ђјпа 1е1с 1сго2 ти^Иси О21Уе1а и ЗУОЈ рипос!. Ме1ск11Ј51се зе Нп1је рге-

рЦ<5и и §1го1со газргеЈепот гесп^аИуи, гуибпоз! је Бо§а1а, а агћг-

1е]с1:оп$1с1 КоИапа рге<1з1:ау1ја 2§гас1и за уеота з!о2епот теЈосНјзЈсот,

п1т1с1сот 1 ћагтопзЈсот з1ги1сШгот, с1о!с је тз1гитеп1ас1Ја БНз1ауа.

Аи1ог зе за Ко5(апот ро1рипо 1с1еа111Е11соуао I 1з1са2ао ипи1газпје

зиЈсоће I тИтпе ЈИете боуеЈса 1 боуебапз1уа иорзЧе.

II зИори Копјоу1сеуо§ ориза Ко$1апа је то2<1а ос!

гпасаја 1 гап1т1ј1уа за у!§е азре1са1а. §1о зе Исе ргоГИа

та1епја!а 1сој1 је ^отро/Иог ЈсопзИо, опа ргес!81:ау1ја оз1уагепје 1(1еје

ос! ишуеггаЈпе угес1по511 1 ије<1по ЈсопЈсгеи^аслји 1с1еје ти21б!со§ пасш-

паНгта, пе зато згрзЈсо^ пе§о 1 опо§ о 1соте је КОПЈОУ!С §ОУОПО па

ге!ас1ј1 ЈзгоЈс—7арас1 1 и Ув21 з 11т зе орге(ЈеНо 2а Мизог§з1со§ 1 Ја-

пасе^а (Уо., 117—126). Оуа би ти с1уој!са аи!ога БЈН 1(1ејпо уеота

ђНзИ; ЈапасеЈс и Ко$1ат зуа!са1со тпо§о БШ1 пе§о и Кпе-цл оЛ 2е1е,

§с!е је и ођНЈсоуапји згоЈтјј Мизог§з1сот. ОБојЈса зи и11саН па Ко-

пјоуЈса, пе О(1и21тајис1 ти 12уогпоз1. Опа зе аНгт1за1а рге зуе§а и

<1отепи 12га2а, ЈсЖ 1з1зто 2а агћИе^^опИси и еугорз!сој ти21С1 вгоЉе

опјеп1ааје ба1с 1 па 1з1;о1си то§Н пас! с1оз1а зНбшћ рптега.

I з111з]а је Копјоу1с роуе^ап аа МизогдзШт 1 Јапасе1сот, и Ко-

$1ат зуа!са1с'о у!§е за оу^т с!ги§1т. Ро з111и оуа је орега и о^у1пта

Р02поготап11багз1{ое, оЈпозпо пеоготапИсагзЈсое геаН^та, за 1и 1

1ато рпте1п1т е1:зрге51оп1з11б1с1т хаћуаИта (ирог. М. Вег§ато.

Е1етеп11 ећзргезштзггсће опјеп1асгје и згрзћој тигШ Ло 1945. цосИ-

пе, 1980, 37). В11с11га1а 1ћ је ро1геБа розЉапја ос!§оуагајисе§ х^гага,

1соЈ1 је 1га2К> 1;е1сз1; па оЈгеЗегшп тезИта, Ја Б1 и ти21с! пазао ас1е-

1суа1ап 12га2. А11 2а е!етеп1е еЈсзргезхопгзИбЈсе 1ећп11се пе 1геђа 1шс1

КопјоУ1са 1га2111 ођја§пјепје и з151ета1;1с1, 1соја ђ! §а уосШа и 1от

ргауси. Тгеђа па§1а5111 с!а КОПЈОУ!С п!је дгсЈуајао шјеЈап Еогта1ш

ргтсјр 1сао уос1ес1. Рос1ге31Уао Ш је 12га2и, 1от рптагпот ГаЈсШги

1сој1 §а је за рО2Поготап11спо§ рига роуео зас! и е!с5рге5шш2ат, а

ро1от оре1 и хтргезшгшат (прг. и Ппсђ. Копјоу^с је 31§игпо ђ^о

1п1е1е1с1иа1ас за Ј2га211от гас!опа!пот по1от, а!1 је пји рге зуе§а
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и зуој1т Н1егагтт пар1з1та, тпо§о у!§е пе@о и ЗУО-

јој пишс!. Ти је па ргуот тез1и Мо 1з1саг, 1зроуе51, аЈеЈсуато ти-

21б1со оЈогт1јауапје опо§а зЧо је и зеђ! позш 111 1гуапа рптао, 2е1еб1

Ла 1о гагге§1 па зуој 5орз(уеш пабт.

Копјоу1сеуа з1Уага1аб1са 1шпсерс1ја БПа је Јођго ргопиЛјепа

1 §1го1со газуоЗепа. Ха ЗУОЈ паСт, 1сој1 је Бш и з!с1ас1и за поујјип

еугорз1ит зШзНт 1о1соу1та, паз1ау!јао је МоЈсгапјбеу ри1, рго§1по

§а, и1;1сао и заугетепо зШзЈсо 1 1сотро21с1опо-1ећп1с1с:о с!о§аЗапје, <1а-

јиб! ти 1 зорз!;уеп реба(, а пе тепјајис! рп 1от пје§оуи зи§1ти.

Ро1;уг<11о је зуој!т с!е11та (1а је тиг1б1с1 пасшпаНгат геа!ап 1 и о!су1-

ги з111оуа с!ги§аб1јШ ос! оп!ћ и 1сој1та је пакао зуоја ^зћосНзЧа, <1ги-

§аб!ј!ћ 1 и Гогта1пот зт1з1и 1 ро Јсотрог1с1опој 1ећп1с1. 1Ј зуој!т је

геаНгасцата оуај ^отро/Ног ђш згрзЈс! 1 еугор$1с1, и згрзЈсој ти/лс!

тоз( 12тес1и готапИ^та 1 тоЈегпе и 1соји је и зуој!т 2ге11т с1еКта

рота!о 1 зат и1а2Ш, 1а1со ји је 20-1ћ 1 рге зуе§а 30-1Н §ос!1па Јсоп-

1сге1Ј2ОУа1а па^оЈагеса, т1аЈа Јсотро^НогзЈса §епегас!ја.

КаЈа ђгзто иро1геБ11ј пје§оуи 1егшто1о51Ји, то§11 ђ!$то

Копјоу16а с!а иђгој!то тесЈи аи1оге 1з1оспе ог!јеп1:ас1је, аН рге зуе^а

ро 12га2и, пе 1о111со ро зШи 1 1ећп1с1. 8 1е је з1гапе ђ!о, рори1 зуојШ

и^ога, роуе^ап за 1а&О2уапот 2арас1пот опјеп1ас!јот, а!со је и оуот

з!ибаји пе зћуа^ато Шејпо, пе§о је за§1ес!ауато з 1ећп1б1со§ 1 Гог-

та!по§ азре!е(а.

Копјоу1с је 1сао 1сотрО2Иог 1 1сао боуеЈс ђш 8гђт 1 1созторо1и.

Кје§оу зе с!ићоуп1 зуе1 1 з1уага1аб!са 1сопсерс1ја п!зи 2аиз1ау1Ц па

5грз1с1т §гап!сата. 2аћуа11о је и §1го1с ргоз1ог уап 11ћ §гашса. А 1а

бтјепјса §ОУОП и рг11о§ рге1роз1аус1 (1а 6е пједоу ориз с!а 21у1 1 па

зуојеугз1ап пасЈп иг!бе 1 и

ТНЕ СКЕАТ1УЕ СОМСЕРТ ОР РЕТАК КОМЈОУ1С

8 итт агу

Тће {1гз1 тск!е1 оГ Ре1аг КОПЈОУ!^, опе оГ 1;ће §епега1шп

сотрозегз 1ћа1 арреагес! а1 1ће Бе§тпт§ оЕ 1ће 201ћ сепШгу

81еуап Мо!сгапјас. А гергезепШ1уе оЕ готапИс геаНзт т з1у!е, Мо

1сгапјас 1тр1етеп1ес1 т 8егђ1ап тиз!с гће 1с1еа оЕ тиз!са1 па11опа11зт

шћозе ГоипсЈаИоп ћа<1 а!геа(Ју ђееп 1а1<1 Бу КогпеНје 81ап1соу1б 1п 1ће

т!с1(11е оГ 1ће 191ћ сепШгу.

КопјоуЈб, ћошеуег, гар!<11у ас!уапсе<1 т 1егтз оЈ з1у!е 1ошаг<1з

1а1е, пе\у готап11с1зт, ап(1 ћеге апс! 4ћеге т ћ!з \уог1сз аге а!зо 1ће

ођушиз 1пИиепсез оЈ ехргез51оп!зт ап<1 1тргезз1оп1зт, а!1ћои§ћ Љеу

аге сопсШшпес! Бу 1ће соп1еп!:5 1ћа1 1ће аи1ћог \у1«ћес1 1о зћаре, апс!

по1 Бу 1ће зуз1ет ће \^оиШ гергезеШ. Ргот гће Ите о^ ћ!з тиз!с

зШсИез т Рга§ие а1 1ће ђе§шпт^ оЈ ^ће 201ћ сепШгу, ћ!з тос1е15

рг1тап!у 8те1апа, Мизог§з]с1 ап<1 ЈапабеЈс. Тће 1аз1 1\^о Копјо
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У!С пшпђеге<1 т гће зо-саНес! еа$1егп опеп1а1шп, ш!исћ ће оррозес!

1о 1ће \уез1егп, т ^Мсћ ће с1аззШес1 1ће шезгегп Еигореап сотрозегз.

То Мз ипс!егз1апс1т§, сгеа!огз {гот ђо!ћ опета1тпз сНГГегес! рптагНу

т 1ћеЈг ехргеззЈоп, апс! пос зо тисћ т 1ће1г з1у!е ог сотроз111оп-

-1есћл1^ие. Не с1а881Г1ес1 ћ!тзе1Г аз опе о{ 1ће еаз1егп сотрозегз

етрћаз12е(1 1ће ЗегМап тиз!са1 1ћете. Не зотеИтез сћес! И,

оГ1еп «1уН2ес1 ап<1 1гапзЕогте<1 11 1п ћ!з \уог1сз.

Копјоу1(5 соттиес! Мо^гапјас'з 1(1ео1о§1са1 ра1ћ апс! Јетоп-

з(га1е<1 1ћа1 тиз1са1 паИопаНзт 15 геаПзИс еуеп т з1у!ез 1ћа1 с11Кег

Јгот 1ће Ггате\уог1{; 1п шћЈсћ 1ћеу \^еге оп§та!1у з1а1ес1, 1ћа1 1ћеу

аге асћ!еуес1 \^Ић Л^егет Гопп1п§ 1есћт^ие.<> апс! теапз оЕ сотроз!-

1шп. Н1з ори« гз а!зо а мтез« 1о 1ћ1з, рг1таг11у Мз зутрћошс

уапа11оп »Ка зе!и« (1п 1ће У111а§е) ап<1 ћ!з орега »Ко§1апа«

\уШсћ аге а!зо сћагас1ете<1 ђу сотр1е1е!у Еигореап диаИ1:1ез т

ас1с11иоп 1о 1ће па(1опа1.

Копјстс \^аз оп гће опе ћапс! 1ће гергезеп1а11уе оЕ 5егђ1ап

тшЈса! па(1ОпаНзт \^11ћ а ргодгеззЈуе опеп1а11оп, апс! оп 1ће о1ћег

а созтороШе \^ћозе ехргеззшп 1оисћ«1 1ће ргођЈетз апс! 1п1;1та1;е

51<1е оГ тап апд. тап1е1пс1 1п §епега1. 1ц 1егтз о^ уа!ие, ће 1з 1ће

сеШга! регзопа111у оГ 1ће оМег 8егђ!ап §епега11оп оГ сотрозегз шћо

аге 1ће ђп^е т 5ег1>1ап тиз!с Бе1\уееп 1га<1Шапа1 апс! тоЗегп тиз!с.

>^11ћт 1ћ18 депегаиоп, ће а!зо Језегуез гесо§пШоп аз опе здћо «^аз

сараНе оГ сгеа1т§ а зупгћезЈз ђеГотееп паИопа! апЈ агИз11С, 1псИ-

уШиа! 1ћете«, 1о Ше еКес! 1ћа1 еасћ ргезегуес! Из оп§1па111у апс!

зоигсе, апс! т зупЉезгз ргоуес! сараБЈе оГ ђе1п§ 1пс1ис1е<1 т 1ће





М1Ј81К Ш 05ТЕККЕ1СН 21Ј 1.ЕВ2Е1ТЕМ УОМ

РЕТАК КОШОУ1С

РШТ2ШСЕК. (Сгаг)

1п еЈпет Јег Висћег, т <1епеп с!ег етег зЈаипзсћеп Зргасће

шсћ( Масћ1ј§е зете егз1еп 1пЕогта1шпеп иђег етеп зегђ1зсћеп Ми-

зисћ1, 1п Јег еђепзо рга§пап1еп иае 1пРогта11Уеп 8егћ1ап Миз{с

1ће А%ез УОП З^апа Вјипс-К1ајп' \у1гс1 КопјоуЈс а!з егз1ег

<1ге1 »1п111а1огеп то<1егпег ЕШлуЈсИипдеп« (1аг§ез1е1И.

сћ1 рптаг ЈппегћаЉ с!ег зегђ^зсћеп МизјЈсеезсМсћ^е

§етет1 151, Иеф аи( с!ег НапЈ. Ш111 тап — ш!е тЦ сИезет Зутро-

зјит ђеаБ81сћ11§1; — ете \уеЈ1еггеЈсћепЈе Веиг1е11ип§ етез Ј-еђепз-

\уег!се5 уегзисћеп 1з1 аисћ с!је Е1пБе11;ип§ јп ^гоззеге (Јп1;егпа11опа1е)

2изаттепћап^е по1шеп(11§. 2\А?е1Ге11оз §ећоЛ ги с!еп Мо11уеп Шг

ћ151ог15сће Рогзсћип^ с!ег Ве11га§ гит ђеззегеп Уегз1:ећеп с!ег Седеп-

луаг1 Јигсћ д!е Ег1сепп1ш5 Јћгез Сешог(1еп-5е1пз. 1)1зег§еог(1пе1е 2и-

заттепћап§е ипс! Ве\уеПип§еп ћт§е§еп 51П<1 пиг Јигсћ итГап§ге!сће

Уег§1е1сће то§Нсћ. Аиз (Ј^езет Сгипс! зо11 уегзисћг шегсЈеп аиз <1ег

еђепзо итЕап§-\у1е ЈасеИепге^сћеп Ми5Ј1с§езсћ1сћ1е Оз1егге1сћз Ј^ејеп!-

§еп Мотеп1е ћегаизги^ге^еп, Ј1е Гиг З^езеп 2\уес1с ђезопЈегз сћа-

геЈс^епзИзсћ ипс! ћисћЉаг егзсћетеп. В1е Уег§1е!сће \уег(1еп зшћ

^елиззегтаззеп 2шапдз1аи{1§ егдеђеп.

Ез л^аге п!сћ1 оћпе Ке12, 6еге11з иВег (11е Рага11е1еп ги геНеЈсИе-

геп, <Ие 2ш1зсћеп с!еп ^еђепзЈа^еп УОП КОПЈОУ!С ипс! с!еп {о!§епс!еп

ђез1ећеп: 1п <1ег УОГ \уепј§еп Јаћгеп егзсћЈепепеп Ми^Ис^езсШсћ^е

Оз^еггегсНз2 5тс1 сНе Јаћге 1896/97 а1з е!пе 2азиг Гиг с!1е Вагз1е11ип§

ап^епоттеп: Тос1 УОП ВгисЈспег ипс! Вгаћтз, Маћ1ег \ујгс1 пеиег НоЈ-

орегпс!1ге1с1ог, Ш1епег ЗесеззЈоп из\у. 11т сЈ^езе 2еН хуепЈе!; з!сћ П1сћ1;

пиг АгпоИ 8сћопђег§ (1874—1951) епс!§иШ§; Јег Миз11с тл, зопЈегп

\уоћ! аисћ КОПЈОУ!С. Ваз Сеђиг1зјаћг 1883 ћа1 Лезег тц е!пег К.е1ће

п1сћ1 ипђеЈеиЈепЈег бз(;егге1сћг5сћег Котроп1з1;еп §ететзат: Ап1оп

V. Шеђегп (1883—1945, рготоу1еЛег Миз11с\У15зепзсћаМег, а!з Кот-

рош«1 адоћ! с!ег ат \уе11ез1;еп т с!1е 2и1сип{1 аи8§ге11еп<1е, \уе!1

е1§еп1Нсћ егз!; УОП Јеп зод. »5епе11еп« ГоПееШћЛ), ЈозеГ МаЉхаз

1 81апа Вјипс-К1ајп, 8ет\>'шп Мив1с 1ћгои§Н 1ће А%ез, Ве1§га<1е, 1972, 3.

117—125.

1 МизИсцезсМсМе Оз(егге1сћ5 II: Уот Вагос1с хиг С€§епшаг1, ћгз§. V.

Р1о1гш§ег — СетсП Сгиђег, Сгаг—Меп—К61п 1979, 3. 389.
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Наиег (1883—1959, еемззегтаззеп ЗсћопБегдз АпИросЈе <1игсћ зете

ипађћапдјде, игаћгзсћешЈЈсћ аисћ Ггићег а!з УОП (Незет еп(ипс&еие

7луб1ћоп1есћш1с); пиг шепј^ аћег хуагеп Јозерћ Магх (1882—1964,

зетеггеЦ еђепзо ђе^апт а!з МизЈ^ЈспШсег ипЈ КотрозШопз^ећгег,

а!з Нопогагрго^еззог аисћ еше 2еН1ап% 1^еИег с!ез МизИс^Лззепзсћаћ-

Нсћеп ЈпзШшз Ает ХЈшуегаШ Сгаг), Каг! Ше1в1 (1881—1949, »с!ег

<3ет Зсћбпђег§-Кгејз паћез1апс1, 5е11>51 ађег уопује§еп<1 1гас1Шопе11

^отротеЛе«3) схЈег с1ег ОрегеиегЖотротз! Еттепсћ Ка1тап (1882

—1953); пиг \уеш§ јип§ег \^агеп АШап Вег§ (1885—1935, с!ег хмгеНе

§гоВе 8сћи1ег Зсћбпђег^з т!1 етег ћосћз! регзопНсћеп НапЈзсћгхЛ)

ипЈ Е§оп ШеИезг (1885—1974, еђепГаШ КотропЈз! ипс! МизЉ-

\У158еп5сћаШег) — ит пиг ет1§е Уег1ге1ег уегзсМесЈепег Са11ип§еп

ипс! ЗиЈг^сћШпдеп ги пеппеп.

АћпНсћ уегћа!!; е& зЈсћ аисћ пи4 с!ет Ва1ит 1970: ЕпЈе Јег 60ег

Јаћге ђедјгт! т §апг МЈ11:е1еигора с!је т!1 Рићгип§5ап5ргисћ

1ге1еп<1е Сгирре с!ег 2\убШбпег ип<1 5епе11еп ап ЕшЕиб ги

ипЈ — \уоћ! шсћ1 оћпе Е1пПиВ с!ег Бе1сапп1еп Рго1ек1ђе\^е§ип§еп УОП

1968 — ејпег р1ига1Ј5118сћегеп (\уеп!§ег (1о1с1гтагеп) З^ТшеН етег

пеиеп КотропЈ81еп§епегаиоп (с!егеп јип§81ез К1п(1 сНе зо§. »пеие Ет-

ГасћћеИ«5 151) Р1а1г ги тасћеп. 11т сНезе 2е11 з^агђеп 1п Оз^еггејсћ

Кођег* 51о1г (1880—1975, с!ег 1е1г1е Уег1ге1ег Јег Орегеие О51егге1сћ-

1зсћег Тгас111;1оп), Ргапх 5а1тћоГег (1900—75, ет ГићгепсЈег Котрошз!;

с!ег 2\^18сћеп1спе§82е11), Напз Епсћ Ароз1;е1 (1901—72, \^1сћ(!§;з1ег

УеПгегег Јег »2. СепегаИоп <5ег Мепег 5сћи1е«), Наппз Је1те1с (1901

—69, а!з ЈићгепЈег ^ећгег <1ег Х^оЈћопЈсотрозШоп ипс! Котроп1з1

УОП Зутрћошеп ипс! ОрегеПеп, ВагрЈапЈз!:, ђапс!-1еа<1ег ип<1 РЈ1т-

1сотрошз1 ејпе БезопЈегз ЈагШде Рег5бпНсћ1се11;), Егпз1 Т1ие1 (1910

—69, уопл/Је§епс! К1гсћептиз11сег ип(1 ит ете Уегђтс1ип§ УОП аНеп

ипс! пеиеп ТгаЈИшпеп ђетић!), Каг! 5с1ш1се (1916—69, е^пег <1ег

Јп1еге8зап1;е51еп Котрошз1еп Јег ^асћ!спе88§епега1Јоп).

Вес1т§1: сЈигсћ зеЈп ђе§пас!е1; 1ап§ез ^еђеп 1сопп1е КопјоуЈс а!зо

еЈп ге!сћез 5ре1с1гит еигораЈзсћег Ми511сеп1\у1с1с1ип8 иђегђНсКеп. ОаВ

ег 1п зе^пет ЗсћаГЕеп т!с 1се1пет с!ег еБеп Сепаптеп сНгеН ип(1

а!1еш уег§11сћеп чуегЈеп 1сапп, ћап§1 тЈ! зетег 1п(11у1<1иаН1;а1:, ађег

аисћ тЈ1 <1ег К.о11е гизаттеп, с!1е 1ћт Јигсћ Сеђип ипс! сЈ1е роН-

Цзсћеп Се§еђепће11еп уог§еге!сћпе1; \^аг ипс! зејпе АиЕ§ађеп ш!е

Апз1сћ1еп рга§1е. 5о 1а§ ез Шг 1ћп паће, с!аЕ ег П1сћ1 пасћ Ш1еп,

зоп^егп пасћ Рга^ хит 51ис11ит §гп§, ипс! зсћоп Јаћег \^ес!ег Зсћоп-

3 Рпедпсћ С. Не11ег, ТЛе Аизетап<1ег$е11ип^ тг1 Аег ТгаДШоп. 1п: МизНс-

Оа1егге1сћ5 II, 8. 427.

1. Напз УО81, ВиигДогЊезНттипк ипА Рга%е пасћ Лег 2и1шпј1. 1п:

Напз Уо§1 ил. (Нгзв.), ^еие Миза1с зеа{ 1945, ЗтиеаЛ -/1972, 5. 9Ш. — \Л^1е

5сћ;у1еп§ ге!111сћ паће Не§епс1е СгепггЈећипееп 51п<1, 2&[§1 Ље Та15асће, <1аВ

тејв( УОП <1еп »50ег ип<1 бОег Јаћгеп« ^ете^п&ат <Ј1е К.ес1е 151, К.ис1о1{ 51ерћап

2.В. ађег <3ие »^еие МиаИс« т1г е(\^а 1960 ги Еп<1е §ећеп 51ећ1 (АП. Меие МизИс.

1п: Оаи Сгоре 1ехИсоп Лег МизИс, ћгз§. V. Магс Нопзддег ипс! СшПћег Мазкеп-

К-е11, В(1. 6, Ргејђиге—Ва«е1—ММеп, 1976, 8. 22{).

' У§1. с!еп Вепсћ1 УОП етет Сгажег 8утроз1ит 1979, 2иг Кеиеп Еш-

ГасИћеИ т с!ег МизИс, ћг5§. V. ОИо КоИегИзсћ. ЗпМеч тг

Вс1. 14. Сга/, 1981.
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посћ Ваг1о1с зеше ^ећгег ипс! УогШШег \лшгс1еп, зопс1егп 51ес1сег

сНе аНегеп Киззеп ипс! јипдеп Тзсћесћеп. ОБшоћ! ш лгећгегеп

Сезапис1аг81е11ип§еп (ђесШдо с!игсћ сЦе ТЈпгегђгесћипе с!ег Ш1г1шп§з-

еезсћ!сћ1е тГо!§е Јев РазсћЈзтиз ипс! <1ез 2\уеНеп Ше111спе§5) иге-

шћгепсЈегл^ехзе сИезег ЕшсЈгисЈс епуес1с1 ЛУШ!, 1$* ез т. Е. шсћг псћИв,

ет^асћ зо§. па1шпа1е ипЈ ауап^агсИз^зсће Котроп1&1епзсћи1еп ги

ип1егзсће1(1еп ипЈ сНезе \уото§Нсћ т!1 (1ет ЕШсеИеп »^оп8егуа11у«

ђг\у. »пеи« то<1егп ги уегзећеп. Ез ЈиАе ћеи^е ипђез1п11еп зет,

еићеЈ1:5§га(1 1п сЈег Миз11с е!пез Јапабе1с, Ваг(;б1с, 51га\утз1су

5сћопђег§ шсћ1 §е§епе!пап(1ег аБгш^а§еп оЈег §аг аизгизр1е1еп,

ге1а1;1у гм зећеп 1з1 (ђего^еп аиЈ с11е је\уе1П§е тизИсћхз^опзсће

ипс! с!Је тизИсаНзсћеп Мотеп1е, Ле 1т УогЈег§шп(1 з1ећеп).

Е1пе ап(1еге Рга§е 131, ођ ипс1 1п\^1е\уе11 Јћге Неиешпдеп з1сћ рптаг

1п1егпа1:1опа1 Јигсћеезегг!: ипс! МасћГо^ег §ећт(1еп ћађеп. АБег аисћ

с11ез 181 — зсшеН иђегћаир1 — апћап«! <Јег зсћоп §епагт1;еп Азре1{:1;е

ођје!с1;1у1егеп: В1е 81аг1сз1е Ш1г1сип§ ћа! х^еЈГеИоз 5сћопБег§ ег-

, т је\уеј!з §егт§егет МаБе 51га\у1пз1су, Ваг1б1с ипс! ЈапабеЈс,

еђеп аисћ (1егеп МбдИсћЈееНеп уегзсШеЛеп §гип<18е1е§1; зтс!. Ап

сПе РоШ1оге апгиЈспирГеп, 181 г«/аг §шп<1заг2Нсћ иђегаП Јеп^ђаг,

сЈосћ §Љ1 ез п1сћ1 иБегаП е^пе §1е1сћ з1аг1се ипс! иђегзсћаиђаге уоЊз-

тшИсаНзсће ТгасШшп \^1е 1П ТЈп^агп ип<1 ш Аеп з1а\У15сћеп 1-ап-

(^егп; еђепзо 1в1 <11е Опеп11егип§ ат Зргасћте1оз а 1а ЈапабеЈс П1сћ1

ђеј јеЈег Зргасће тизИсаНзсћ §1е1сћ зтпуоИ; Јје 2\мд1(1оп1ес1т1\ае1О

ћ1п§е§еп зе1геп ђех е!пег шезеп^Псћ апс!егеп Ађз^гаЈс^опзеђепе ап,

а!е гиттсЈез!; ^отрозј^опз^есћпјзсћ ђе! јеЈег ТгасИИоп ш!г1с5ат \^ег-

Јеп Јсапп (еп1зргесћепс! §гобег 1з1 ћ!П§е§еп аисћ (1ег Ап1е11 ап аз1ће-

Изсћеп оЈег 1Јео1ое15сћеп Аг§итеп1;еп, у§1. 5сћ6пђег§ ипс! Наиег).

Ехп Уо11с оћпе Миз]1с зсћеЈп! ез п!е §е§еђеп ги ћађеп. Зсћоп

егћеШ, ЈаК с11е Ми511ч:§езсћ1сћ1е е!пез Уо11<ез п!сћ1 ипађћап§1§

с!ег §езат1еп Сезсћ1сћ1е ^Језез УоИсез ги с1еп!сеп 1в1. 1т Ра11е

081егге1сћЈзсћеп Миз1К Јсапп с!1е Рга§е пиг 1аи(еп, лу!е (11е Миз11с

т с!ет Сеђје! т11 <1ет Матеп »Оз1;егге1сћ« јешеЛз аиз§езећеп ћа1.

^асћ е1\уа!§еп СћагаЈс^епзШса с!ег 1т 31ес11ипе88еБ1е1: с!ез Бе1геКепс1еп

УоЈЈсез ђе1;пе1зепеп Миз!]«: хитЈпсЈез! ги Гга§еп, Јсапп ађег аисћ хи

Језзеп 1с1еп111а1; Бе!1га§еп. 5о 1з1 ез Јсе1п 2иЈа11, с!аВ с!1ез V. а. т

ЈспИзсћеп Рћазеп (1ег јип§егеп бз1егге1сћ18сћеп Сезсћ1сћ1е

с!ег Ра11 \^аг: јп Јег г\чеПеп НаШе с1ез 19. Јаћгћипс1ег18 а!з

сЈез <1еи1зсћзргасћј§еп ВеубИсегип§8ап1е11з Јег ећетаН§еп Мопагсћле

аиГ 5ерага11опзБез1;геБип§еп Јег иђп§еп Ка1Јопа111;а1;еп е1пегзе11;8

аиГ сНе Аизе1папс1ег5е12ип§ т11 <1ет пеиеп »Веи1зсћеп К.е1сћ«

<Лег Веи1зсћ1итз-Рга§е апЗгегзеИз; ипс! Јапп ђезоп^егз 1п с!ег

зсћеп1спе§32е11. 1918 2\уе1{е11еп §гоВе Тет1е с!ег ВеубИсегип§ ипб. с!ег

РоШШег ап Јег ^еБеп«Шћ1§1се11 с1ез 1с1е1п §е\^огЈепеп Оз1егге1сћ ип^

шс1п пиг <Ие ВеГиг\уог1е з!еП1;еп т (Лег Агдитета^оп (31е Сезсћ1сћ1е

ђезопсЈегз з1аг!с ћегаиз. В1е Ех1з1еп2ђегесћ1:1§ип§ етез

зсћеп 51аа1ез« (пеђеп Веи1зсћ1апЈ) \^игс1е гиг 1е1ео1о§15сћеп »

ћосћ-зг111з1ег1: ипс! с^хезез 8еп<1ип§5Бе\АддВ18е1п зо\^оћ1 ћ!з1опзсћ (1пз-

ђсзопсЈеге Јигсћ сНе 1ап§е Коп1Јпи11а1; с1ез КаЈзегШтз т \У1еп) а!з

аисћ ге1!§1бз (Кагћо1Ј215тиз соп^га Рго1ез1;ап1;18тиз) 2и Бе§шпс1еп
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уегзисћ*. 1т 2и§е сНезег СезсМсћ^зсИзЈсиззшп 1сат <1ег тизИсаПзсћеп

Уег§ап§епће11: (тсћ1 пиг Аеп Иазз&ет ипс1 КотапШсегп зошИвгп —

2ит ^асћхуехз <1ег КоШтиНаЧ — аисћ <1ег Кегшззапсе ипс! с1ет

М!((е1аНег, ћ!ег БезопЈегз с1ет Мтпезапд) ете ђезопЈеге Ко11е хи.

Ез \уаг <1аћег пиг паћеНе^епс!, Аа& шсћЂ пиг ете КеШе УОП Котрот-

з*еп с!ег 2еИ БезопсЈегз епд ап сНе Уег§ап§епће11 аптизсћНебеп 1га-

сћ1е1е, зопЈегп (Иезе аисћ оШг!е11е РбгЈегип§ егћ!еиеп. (Ат 1е1сћ1е-

51еп Ке! Лез паШгНсћ Аеп аисћ геШЈсћ паћег 81ећеп<1еп, Ј.ћ. аћегеп

Котрошз^еп \У1е Ргапг 8сћтШ1, 1874—1939, ос!ег ЈиНиз ВШпег, 1874

—1939). Б^езеп ^едетЉег егзсћ1епеп Котроп1з1еп, Ше е!пег Аи1о-

потЈеазШеИЈс ћиИх^еп ипс1/ос!ег а!з Апћап^ег (1ег 8ог1аШето1Ј:га1;1е

(Без. У1е1е МИ^НесЈег сЈег зо§. »2\^еј^еп \У1епег 8сћи1е«) з1аг!сег т1ег-

опеп11ег1 \уагеп, ххуаг ап^ап^з пиг а!з 1сипз1;1еп5сћ е!§еп-

уаћгеп^ <1ег 2ег1 <1ез зо§. Аизгго-РазсМзтиз (ађ 1930) ађег

з1е гипећтепс! зизреЈс! ипс! зсћНебНсћ (НКатгег!. 8о 1з1; ез

гпсћ1: ип1о§1зсћ, Аа& гш1 Ве§1пп Јег НШег-Ага 1п Веи1зсћ1ап(1 (1933)

ааћ!ге1сће Котроп1з1еп уоп Лог1 пасћ Оз1егге1сћ (гигис1с-)1сатеп,

уЈеЈе УОП сИезеп аТзег пасћ Јет »Апзсћ1иБ« (1938) тИ еБепзо У1е1еп

апс1егеп (шеИег) ет!§пегеп тиВ1еп.

1т 2иде Јег депапп1еп Оз1:егге1сћ-В181сиз5тп ип<1 рагаПе! хиг

У1е1Ја1<: ап рга^ИгхеЛеп 8Ш1соп2ер1еп зр1е11е — еБепЕа11з тИ оКше!-

1ег РбгЈегипе — с!Је Рга§е пасћ беп Е1деп1:итПсћ1се11еп Јег 6з1:ег-

ге1сћ1зсћеп Миз11с е!пе §гоВе Ко11е. 2и <1еп (1ата1з егзсћ!епепеп

УегбНгепШсћип^еп гит »Оз^еггехсћ^зсћеп 1п (1ег МизЛ« 151 аПегЉпдз

хи ва^еп, ЈаВ зЈсћ гшаг ејпгеЈпе Миз11с\У15зеп8сћаЈ11ег 1шгтитр1егеп

НеВеп (г.В. тИ г^етНсћ аћпНсћеп Аг§итеп1еп зошоћ! Шг а!з аисћ

реЈгеп еЈп егдепзШпЛ^ез Оз1егге1сћ ги зргесћеп), апЈеге ађег — те1з1:

АЈ1ег-8сћи1ег, ађег П1ета1з Си1с1о АсПег зеЉз! — пиг Тпу1а1уог81:е1-

1ип§еп ш^ззепзсћаћисћ 2и уегђгатеп зисћ!еп, оћпе 1а1засћ11сћ лллз-

зепзсћа^Исће ЕгдеБпгззе ги ђппреп. (Неи1е 1з1 тап зшћ с!ег Рга§-

\лшг<11д1се11; Ј^езег МеШосЈеп Бетгб!, апдгегзеј^з ћа!: аисћ сНе Мо11уа-

1јоп Шг зоЈсће Ргадез1е11ипдеп пасћ§е!аззеп).

Ваз §гоВ1е МапКо Јег те!31еп Вагз1е11ип§еп иБег »с!1е МизШ«

1>ез1ећ1 Јагт, ЈаВ е1деп1Нсћ пиг етт.е\пе Авре1с1:е (Иезез Котр1ехез

§езећеп ипс! БећапЈећ луегЈеп. 1т МизМеђеп етез УоИсез тасћ!;

јес!осћ с!1е РПе§е с1ез Копгег!- ипс! ОрегпБе^пеђез (1п (1ег Тгас11(!оп,

\У1е зје аиз (1ет 19. ЈаћгћипЈеЛ иђегпоттеп шигЈеп) пиг е1пеп —

игепп аисћ зећг рге511§е1гасћ1ј§еп — ТеП аиз. Еђепзо \уезеп1Нсћ

\уагеп6 сНе А1с11У11аЧеп Јег тивИсаНзсћеп Уеге1п1§ип§еп Јез Виг§ег-

4итз (г.В. ^{е еђеп&Пз аиз с!ет 19. ЈаћгћипЈег! иђегЈсоттепеп Мап-

пегсћоге, В1азти511с1саре11еп, 8а1опогсћез1ег изш.), аБег аисћ ОрегеИе

ипЈ — пасћ 1945 аиз АтепЈса 1трог1;1ег1 — Миз1са1 ((11е х.Т. ет

апс!егез РиБН1сит а!з <Ие Орег апзргесћеп), (11е (1ег АгБеИег (сНе 1п

Оз1;егге1сћ, УОП ипБеЈеи^затеп Апза12еп а15§езећеп, п!е е^пе еј§епе

Миз11с1си1шг еп1\«с1се11:еп, зоп^егп з!сћ тИ: Ает Уегзисћ

Ап. МизЉ. 1п: ЕпКа Мет&ег1 — КиП 8Јса1пИс

(Нгзв.), 581егге1сћ 1918—1938. Сезсћ1сћ1е с!ег Егзгт КериђШс, ЂА. 2, Сгах—

\У1еп—К61п, 1983, 5. 651—674.
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§е\\аззег Те11е <1ег Биг^егПсћеп МизНс \згж. <1ег ОпетШегипе <1агап

Бе§пид1еп) ипс! зсћНеВНсћ сИе с!ег ешЈасћеп 1^еи1е (сИезе 1з1 ргаЈсИзсћ

П1сћ1 ип1егзисћ*, <1епп пп СеЈо1§е <1ег УоИгеНеД-Вешедипд с1ез 19.

ЈаћгћипсЈеЛз зшс! г.В. <Не Ваиегп а!з Тга§ег <1ег 8О§. УоИсзтизЛ

гит Те11 Јигсћ БигрегНсће Кгејзе аБдеШз! \^огс1еп). ^еп!§ег 81ап<1е5-

ип<1 -зрег^Кзсћ 81пЈ зо ^гобе Веге1сће \У1е Ј^е КлгсћептизИс

ез апГап^з посћ Ј1е Масћ\^ећеп с!ег сас1Нап15сћеп Аизетап-

ит Ље Меззеп с!ег К1азз11сег, т!1 Јет е1пз11тт1§еп

Сезап^ с!ег зор. »ПШгр^зсћеп Вел^е^ипе;« аТзег аисћ (Ие ешгт^е Меие-

гипд оћпе Лге^1е5 УогБ^И; §1е ТзНеБ аНегЈ^пдз оћпе ше!1:еге ^Лип^),

зосЈапп <Ие НаизтизЈЈс; јп 1ћгеп уегзсћЈесЈепеп Рогтеп (уот ^гаШ^^о

пеПеп З^геЈсћ^иагЧеи иБег пеиеге Рогтеп 1т СеГоЈце с!ег ЈирепЈ-

5сћ1апс1 — Н1пс1ет11:ћ! — тсН* уег^ЈеЈсћБаг 1.ч1: ћ1з гит

Апвсћ1и6 ап &е зојв;. УоШзтиз^Јс). Шаз 61в Меизсћорћте УОП Сгарреп

-ипб СезеПзсћаћзНеЈегп (ете ЗопсЈег^аМипе 181 с!аз зо^. ШЈепегНесЗ)

ап]апе1, з1пЈ (Иезе тс!п1 пиг \уеш{1ег 7аћ1ге1сћ а!з е1\^а 1п ВегизсМапс!,

зопбегп аисћ з1аг!сег а!з Јог1 ап Јег ТгаЛМоп опеп*1ег1.7 №сћ1 ги

ип1егзсћа1:2еп зЈпЈ зсћНеВНсћ Веге1сће \^1е с!1е Р11ттиз11с (у.а. озгег-

геЈсћЈзсће Миз11сК1те шагеп т с1еп ЗОег ипс! 40ег Јаћгеп аибегз!

Бге11еп\\пг1с5ат ипс! мшгЈеп УОП Аеп МахЈз аисћ хиг 8у8*етегћа11ип^

етгезеШ). зо^апп Ле МизЈЈс 5т КипсНгтЈс, 1Л с!еп КаБаге1з( ипс! Јег

5сћ1арег (ћЈег 131 пиг <3ег ВерпК бз1;егге1сћ15сћег Ргоуеп^епг,

Ргос1и!с{е з1пс1 те1«1 уот АизЈапЛ ЈогтшеЛ).

В1е 1Јп1егзсћ1е<Је гит <3еи1зсћеп МизМеБеп

81сћЛаг, ађег аисћ п1сћ1 дгоВ ^епид, ит Тзетт Апзсћ1и6 ап Веи1-

зсћ1апс1 1938 ^гобеге 8сћ\ујеп§1се11еп 2и тасћеп. 5о 1з1: ез аТзег аисћ

шсћ* уегшипЈегНсћ (л^епп аисћ г.Т. аибегНсћ БеЉпдО- с!а^ ^Је Еп-

1лАгЈс1с1иле пасћ 1945 газсћ \У1еЈег Бе1 с1ег е^депеп Уегеап^епће!!

апИспирће (<Ие Котроп1з1еп с1ез »Егпз1еп Сепгез« 1спирЛеп ећег ап

&е ШЈепег 8сћи1е ап а!з т Веи1зсћ1апс1, л^о уогћег Нпк1ет11ћ Јеп

Јипе;еп ја еБепзо ипБеЈсапШ §еигезеп \уаг*). У^1г1сНсће ^еиегип^еп

БНеБеп ађег аиз. 8о ћа1 тап г\^аг сНе Ог@ап1заИот1 Јез б81егте1сћ1-

зсћеп МизШеБепз ги уегуоНз^апЉдеп Бе§оппеп (АизБаи сЈез Миз^Јс-

зсћи1\уезепз, СгипЈип^ пеиег Огсћез1ег, ЗсћаЕћш^ УОП Миз11срге15еп
аи? ^ап^езеБепе, пеие Миз)1сГез1:1уа1з изуу.), аБег аћпНсћ •«псћ41де ипс1

зејпегге!! зо§аг у1е1уег5ргесћепс1е Апза1ге (^1е с11е АгБе11;ег-8утрћоп1е-

ЈсопгеПе, сИе ђезопсЈеге РбгсЗегипе <1ег гег^епоззЈзсћеп РгоЈи1с1шп

сЈигсћ АиГШћгап§еп 1п <1еп 81аа1:51ћеагегп, &е ЗсћаЊдп^ зрех^Кзсћег

ћеиег Рогтеп Шг Јаз пјсћ1-1:гас1111опе11е РиБН1сит, с11е ^е!1;ег{ићпт§

ипс! Рогс1егип§ етег ејдепеп 8сћаНр1аиепт<1и51:пе из\у.) \уигс1еп

БеЈаиегКсћепуеЈзе пЈсћ1 тое11егуегГо]д1. ВаБ (1агап аисћ сНе гипећтеп-

' Ки<1о1{ Р1о1гш8ег, 2м?еј Кар11е1 гт УоИсзтизИс гп Лег

&х1егге1сћ5. 1п: ЈаћгИЈисИ Де$ бз1егге1сМ5сћеп УоНсзПеАмегТсез, Вс1. 29,

1980, 5. 25.

1 Уо§1, а.а.О. 3. 15И. — ОМсћ ШђеИиз, МоАегпе МизЉ 1945—1965. Уо-

— Уег1аи{ — Магепа!, ЗшидаП—Мипсћеп, 1966, 8. 15И.
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с1е 1п1егпа11опа1е УегПесћ1ип§ (ипЈ УегетћеННсћип§) ете .

НејЛ аиЕ с!ег Напс! (зоШе ађег тсћ( а!з АизгесЈе гшВБгаисћ! \уеп!еп).

Ваз б51егге1сћ1зсће МизИсЈеђеп \уаг јеЈепЈаШ игес1ег зо

\уоћп11сћ посћ УОгђПсШсћ, ™1е ез Јаз 5сћ1ае\уог1: »О81егте1сћ —

сЈег МизЈЈс« (зо егГо1§ге!сћ ез Шг с!еп Ргетс1епуег1еећг

пег1. Ез \^аг ипЈ 1з1 ет Те51 Јег (ђе!сапп111сћ уЈеЈГаи^д

сћНсћеп ип<1 ипуо1Шоттепеп) Ш1г1сНсћ1сеи. 1п Лезет 51ппе то§е

аисћ Ре1аг КОПЈОУ!С Сегесћ1Ј§1се11;

Рудолф Флоцингер

МУЗИКА У АУСТРИЈИ У ДОБА ЖИВОТА ПЕТРА КОЊОВИБА

Резим е

У прегнантној и информативној књизи Стане Бурић-Клајн

Мизгс 1ћгои%1г 1ће А^ез Коњовић је означен као први од три

„иницијатора модерних струјања", што се, наравно, однош иа то-

кове у српској музици. Жели ли се свеобухватнија оцвна једног

животног дела, треба га сагледати и у ширим, међународним окви-

рима. Један од мотива историјског истраживања је боље разуме-

вање садашњице кроз сазнање о томе како је до н>е дошло. Поку-

шајмо да из богате и многолике музичке историје Аустрије издво-

јнмо неке моменте којн нам у том смислу изгледају карактери-

стични.

У недавно објавл>еној Историји аустријске музике (МизИс-

&е5сћгсћ1е ОзгеггегсНз II, изд. Р. Флоцингер, 1979) године 1896/97.

узете су као цезура: смрт Брукнера и Брамса, Малер постаје ди-

ректор Опере, бечка сецесија итд. Мећу аустријским композиторима

Коњовићеви вршњаци су Антон Веберн (1883—1945, на кога се на-

довезује серијализам) и Јозеф Матијас Хауер (1883—1959, творац

додекафонске технике незавионе од Шенбергове); нешто старији су

Јозеф Маркс (1882—1964, познат и као критичар и наставник лсомпо

зиције), Карл Вајгл (1881—1949, близак Шенберговом кругу) и опе-

ретски композитор Емерих Калман (1882—1953), а нешто млађи —

друга велики Шенбергов ученик Албан Берг (1885—1935) и ком-

позитор и музиколог Егон Велес (1885—1974). Слично је и са дату-

мом 1970: крајем 60-тих година водећа средњоевропска група доде-

кафоничара и сер^ијалиста почиње губити у значају и усгупати ме-

сто мање дсжтринарној млађој генерацији композитора, укшучиво

тзв. „нову једноставност". Тих година су у Аустрији умрли Роберт

Штолц (1880—1975, последљи представник аустријске оперете),

Франц СалмхсхЈ>ер (1900—1975, један од водећих међуратних компо-

зитора), Ханс Ерих Апостел (1901—1972, главни представник „друте

генерације бечке школе"), Ханс Јелинек (1901—1969, водећи педа-

гог додекафоније), Брнст Тител (1910—1969, претежно црквени ком
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позитор), Карл Шиске (1916—1969, један од најинтересантнијих по-

слератних композитора).

Коњовић је, дакле, могао у свом дугом животу сагледати богат

спектар развоја европске музике. Не можемо га као ствараоца не-

посредно упоређивати ни са којим од поменутих, с обзиром на ње-

гову индивидуалност и на околности у којима се појавио и деловао.

За њега је природно што није отишао на студије у Беч, већ у Праг,

па му већ због тога учитељи и узори нису били Шенберг ни Барток,

већ Штекер, односно старији Руси и млађи Чеси. По нашем мишље-

њу није иоправно, као што се у многим приказима чини, разлико-

вати тзв. националне и авангардне композиционе школе и етикета-

рати их као „конзервативне", односно „модерне". Ступањ «овине у

музици једнаг Јаначека, Бартока, Страви«сксхг или Шенберга не

треба узајамно одмеравати или чак супротстављати, већ посматрати

релативно (према музичконсторијској ситуацији и музичким момен-

тима који се истичу у први план). Друто је питање у којој су се

мери нлвсове иновације интернационално афирмисале и нашле след-

бенике — али и то треба објективизирати. Највеће дејство је

свакако имао Шенберг, мање — Стравински, Барток и Јаначек, зато

што су и могућности биле различите. Нема свуда онако јаке тра-

диције народне музике као у Мађарској и словенским земл>ама;

јаначековски говорни мелос не одговара сваком језику. А додека-

фонска техника припада бишо другачијој равни апстракције, и мо-

же — бар у композиционотехничком смисл^' — бити делотворна у

било којој традицији (уз одговарајуће већи удео естетских или идео-

лошких аргумената).

Јасно је да се историја музике једног народа не може одво-

јити од његове укупне историје. У случају аустријске музике мо-

же се питати само како је у дато доба изгледала музика у подручју

званом „Аустрија". А карактеристике музике «еговане на животном

подручју одређеног народа доприносе његовом идентитету. Зато није

случајно што су се та питања постављала нарочито у две критичне

фазе новије аустријске историје: у другој половини 19. века (ре-

акција немачког становништва бивше монархије «а сепаратистичке

тежње других народности, однос према новом „немачком царству"

и немачком тштању уопште) и у време између два рата. Знатан део

становништва и многи политичари сумњали су 1918. у животну

способност смањене Аустрије, па су историјски аргументи били на-

рочито истицани. Оправдаиост постојања „друге немачке државе"

(поред Немачке) даказивана је историјским (дуги континуитет цар-

ства у Бечу) и релитиозним разлозима (католицизам насупрот про-

тестантизму). У тим дискусијама припала је посебна улога музичкој

прошлости (не само класици и романтици већ и ренесанси и сред-

њем веку, нпр. минезангу). Стога су се многи композитори тог доба

тесно прикључивали традицији, добијајући у томе и званичну по-

дршку. (То је најлакше било старијима, као Францу Шмиггу, 1874

—1939, или Јулиуоу Битнеру, 1874—1939). Насуорот љима, приста-

лице аутономне естетике и социјалдемократије (нарочито многи при-

падници „друге бечке школе"), јаче интернационално оријентисани,
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били су у време тзв. аустрофашизма (од 1930) сумњиви и најзад

дифамирани. Тако оу с почетком Хитлерове ере у Немачкој (1933)

мнош композитори оданде дошли у Аустрију, да после „аншлуса"

(1938) буду приморани да заједно с многим другим и одатле еми-

грирају.

У току поменуте дискусије о Аустрији и паралелно са плура-

лизмом практикованих стилских концапата, играло је значајну улогу

— опет са званичном подршком — и питање шецифичности аустриј-

ске музике. У тадашњим написима о „аустријском у музици" поје-

дин« музиколози су сличним аргументима говорили и за и против

аустријске самосталности, или су (утлавном Адлерови ученици, али

сам Гвидо Адлер никада) износили тривијалне представе без ствар-

не научне подлоге. (Данас смо свесни сумњивости таквих метода,

али је попустила и мотивација за постављање таквих питања.)

Највећи недостатак већине приказа о музици је то што се

сагледавају и обрађују само поједини аспекти тог комплекса. А у

музичком животу једног народа концертна и оперска делатност (у

традицији 19. века) представљају ипак само један део. Исто тако

би биле значајне и активности грађанских музичких удружења (му-

шки хорови, дувачки и салонски оркестри), оперета и (после 1945)

мјузикл, музика радника (који у Аустрији нису развили сопствену

музичку културу, већ покушали да усвоје неке делове грађаиске),

музика простог народа (која практично и није истраживана, пошто

су — као последица покрета за народну песму у 19. веку — носиоци

тзв. народне музике постали више грађански кругови но селлци).

Мање везане уз одређене сталеже су велике области црквене му-

зике (одјеци цецилијанских тежњи и једнотласно певање тзв. „ли-

тургијског покрета", без трајнијег дејства) и разних облика дома-

ћег музицирања (од традиционалног гудачког квартета до иовијих

видова у „омладиноком покрету", који се, међутим, не може упо-

редити са његовим развојем у Немачкој (Хиндемит!), и до директ-

ног ослањања на тзв. народну музику). Стварање нових друштвених

песама (њихов посебан вид је тзв. бечка песма) мање је бројио но

у Немачкој и јаче «о тамо оријентисано на традицији. Не треба,

најзад, потценити ни музику за филм (аустријски музички филмови

су 30-тих и 40-тих година били врло популарни, чак су их нацисти

користили за учвршћввање система), музику на радију, у кабареима,

као и шлагер (овде је само појам аустријског порекла, а доминира

инострана продукција).

Разлике у односу на музички живот Немачке су, дакле, вид-

љиве, али нису биле ни тако велике да би при „аншлусу" из 1938.

створиле веће тешкоће. Но зато није ни чудо што се развој после

1945. брзо поново надовезао на соттствену прошлост (композитори

„озбиљног жанра" су се раније надовезали на бечку школу иего у

Немачкој, где је младима дотле и Хиндемит био непознатј. Мећу-

тим, стварне иновације су изостале. Почело се, додуше, са употпу-

њавањем организације аустријског музичког живота (изградња му-

зичког школства, оснивање оркестара, натраде за музику, нови му-

зички фестивали), али неки други, такође важни и својевремено
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перспекгивни зачеци иису, на жалост, развијани (нпр. оимфонијски

концерти за радништво, извођење домаћих дела у државним позори-

штима, стварање нових облика за нетрадиционалну публику, форси-

рање сопствене индустрије плоча). Јасно је да при том игра улогу

јачање међународне повезаности, али то не треба злоупотребити као

изговор.

У сваком случају, аустријски музички живот није био онако

нзузетан и узоран као што сугерира парола ,Дустрија — земља му-

зике" (ма колико она била уопешна по туризам). Он је био и остао

део стварности — многолике, противречне и несавршене.





В1Е ДЈМСЕКЕ М1Ј8ТКА1ЛЗСНЕ УЕКСАМСЕШЕ1Т

УОМ ВШАРЕ5Т

ОЕ250 ^ЕСА^У (Вис1аре«1)

Ез 151 шсћ1 1е1сћ1, с!аз тшШаНзсће ^еБеп \'оп ВисЈарез!:

ти иђегђНсЈсеп, игепп ез ете зо 1ап§е 2е11 ги итЈахзеп §111, уЛе сИе

^еђепзхеи УОП Ре1аг Копјстс Бе1 1ћпеп. Гп сИезеп ђетаће пешш§

Јаћгеп патНсћ ћаБеп з!сћ т ВисЈарез! тећгеге Еросћеп етап^ег

ађ§е1бз1. В1е егз1е 1сопп1е 1сћ во сћага1с1;епз1егеп, Аа& ВиЈарез! &1сћ

зеИзз!; зисћ1е, с!1е 1е4г1е ћт§е§еп зо, Ла& ез 5е1пе СеГаћггеп 1п Јег

\Уе11 зисћге, Шаз сИезе ђеЈЈеп аиКегеп Еросћеп етзсћНеВеп, Јаз 1с6п-

пеп л\иг у!е11е1сћ1; т <1еп Ве§пЉ1сге15 с!ег тсИу1с1ие11еп Бг\у. Јег §е-

техпзатеп ^ип«11епзсћеп АиВегипд ип<1 <јез Ег1е1>п155ез уегше^веп.

ХаШгНсћ Бе^апп (11е Зисће УОП Видарезг пасћ зе^пет ти«11саН-

зсћеп 8еЊз1 п!сћ! ит 1880, тц Лег егзЈеп Еросће техпез Уог1га§ез,

зопЈегп \уе!1аи5 Јгићег, ит зШГетуегзе зе1п е^депез АпиИт. тм §ез1а1-

1еп. Зсћоп т (Иезе Шсћ(ип@ \у1ез (1аз ЗсћаЕГеп Ег1се1з гтс! а!1 с1аз,

здаз 81сћ пи1 зешет Матеп уегђапс!: 1п егз1ег ип1е (Заз ип§аг!5сће

Орегпзр1е1 уоп 1838 ап 1т Ви<1арез1ег МаМопа11ћеа1ег, УОП 1884 ап

1т Оретћаиз, ипс! иђегћаир^ с11е Сеђип (1ег ип^апзсћеп Орегп1Иега-

1иг Јигсћ сНе УУегЈсе ЕгКе1з. В1ез \уигс!е аисћ §е{бг<3ег1: (1игсћ с!1е

ип1ег с!ег 51аБЕићгип§ Ег1се1з 1853 Бе§оппепеп рћПћагтотзсћеп Коп-

2ег1е, <11е §гобеп СћогЈезИуаЈз Јез 1867 еп1з1;ап(1епеп ^апЈезуегетз

с!ег Маппегсћоге, \уође! Ег1се1 ете ШћгепсЈе Е.о11е 5р1е11е, ипс! (11е

1875 ип1ег (1ег Ргаз1с1еп15сћаГ1: УОП 1лзг1 егоКпеге МизИсаЈсаЈетхе, 6е-

геп ВЈгеЈЧог Ег1се1 луигЈе, ип<1 ап с!ег ег пеђеп 1Л&7.1 дег ллпсћ(1§5(е

РгоЈеззог 1т ^ећг^асћ К1ауаег УУЗГ. Шепп \У{Г <1ет с!1е 1840 егоИпе1е

Ми§11сзсћи1е, (1аз зраЧеге Ка(1опа1е Копзегуа1опит ћтгиГи§еп, Јапп

с15е УОП 1867 ап тИ 1ћгеп Копгег1еп ете \у!сћ11§е К.о11е егШИепЈеп

ђеЈсЈеп §гобеп Сезап§5- ипс! Огсће51егуеге1пе, зоиде Ја« УОП 1876 ап

\ујг1сепс1е 51ге1сћдиаПе11: УОП Вга§от1г Кгапбеухс, с!ез егз1еп У1о1т1-

з1еп с1ез №1шпа11:ћеа1:ег5, (1апп зЈпЈ Газ1 аНе \у1сћИ§егеп тизИсаИ-

зсћел 1пз111и11опеп ипЈ ЕпзетБ1ез УОП ВиЈарез! т <1ег 2е11 УОГ 1880

7.иг Зргасће 8е^°ттеп.

Веп тз^ИиИопеИеп Каћтеп а!зо ^ађ ез, а!з с!1ез ги Ве§1пп (1ег

1880ег Јаћге ипс! гит Те11 аисћ зсћоп хиуог ет пеиег §е!з1;1§ег 1п-

ћа!1 ги (1игсћ(1пп§еп Бе§апп. В1е Уегапс1егип§ егз1аг!с1:е Јигсћ с11е

8611; гећп Јаћгеп ге§е1таВј§еп АиЈеп1:ћа11е УОП ^1821: т с!ег ип§апзсћеп

!:. Уоп с!а ап Јсат ег, 1з1« ег 1886 уегзсћ!е<1, 18 Јаћге 1ап§
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јаћгНсћ пасћ Наизе, тапсћта! зо§аг Шг ет ћаЉез Јаћг. Вата1з

Јеп 1л82(' ШегЈсе сНе те15*§езр1еиеп ш ВисЈарез!;, јес!ет апЈегеп Кот-

ротз1ео1 хиуогЈсоттепс!. В1езе Уегапс1егип§ с!ез пишЈсаНзсћеп ВНс1с-

ЈеШез ипс! с1ез Рго^гаттз Јег КопгеЛзаЈе тих1е §гбВ1еп1:еПз ш&>1§е

с!ез с11ге1с1еп ос1ег 1псИге1с1еп Е1пГ1иззез УОП 1лз21 т <1еп Јаћгеп ит

1880 посћ у1е15еШ§ег. 2и аПегегз* зтс! Аа сПе с1ге1 ШћгепЈеп {гапхбз!-

зсћеп Котротз1еп (1ег 2еН ги еп^аћпеп: За1п1-5аепз, ВеНђез ипс!

Маззепе!, (Ие гл^хзсћеп 1878 ипс! 1885 ш1ес!егћо11 1П Вис1аре81: \уе1Неп,

ит 1ћге ШегЈсе Уог2и1га§еп, згегз сЈапт, м/егт з!сћ аисћ 1лз21 <1оП

аиЉ1е1(. Уоп <1а ап 1сгеи21еп <11е уегзсћ^еЈепеп па11опа!еп готап-

41зсћеп ЗШе етапЈег 1ттег ћаиК§ег: пеђеп Јеп \^ег!сеп УОП Вгаћтз

ип<1 с!ез §ап2 јип^еп Ро1еп Мо521со\уз1с1 иШег <1еп Тзсћесћеп ћаир1за-

сћНсћ Ше УОП ВуоМ1с, ип1ег Јеп З^апЈјпашегп ат ећез1еп Ше УОП

СаЈе, ип1;ег с1еп Киззеп посћ уеге1п2е11 Ле Тзсћа^ЈсохузЈсув ипс! ћагдК-

еег Ше К.иБшз1е1п5, с!ег \у1е<1егћо11 1п ВиЈарез! Јсоп2еП1ег1;е. О1езе

у1е1ГагБ1§е ип§аг!всће ипЈ аизШпсИзсће готап113сће З^готипд рга'б1:е

2и Ве§1пп с1ег 1880ег Јаћге <1аз тизаЈсаИзсће АпШ12 УОП Ви<1аре51.

Уогегз! ађег Гећће ез 1ћт ап Рог1зе|2егп с!ег Кипз1 с!ез Котрошегепз

уот Шег1е ЕгЈсе1з ипс! ^1521;', Ле аисћ хШегпа^јопа! ћаИеп ете К.о11е

зр1е1еп Јсоппеп. Уоп Јеп 2аћ1гејсћеп 1о1са1еп Котрошзгеп ос!ег јепеп,

(1Је з1сћ 1п ВиЈарез!; п1ес!егНеВеп, уегтосћ1еп ууесЈег М1ћа1оу1сћ посћ

Ниђау е!пеп \У1г1сНсћ тсИу^иеИеп 51Ј1 ћегаиз2иБ1Меп. 1ћге Ко11е т

(Јег МизИсеезсШсћ^е УОП ВисЈарез* 1з1 иеппосћ ћегаизга§еп(1, <1а пасћ

Јет То<1е уоп ^1321; (1игсћ <Ие §гоВап§е1е§1е Еп1ш1сИип§ с!ег МизЛ-

а1сас1ет1е МШа1оу1сћ ипс! с!игсћ сИе 5сћаНгип§ зетег У1о1т-МеЈ81:ег-

зсћиЈе НиБау т у1е!ет (11е тизИсаИзсће ЕпиушИипе; <1ег Наир1з1а<11;

ипЈ Јез 1^апс1ез Гогс1ег1;еп. В1ез \уиг(1е е!пе с!ег \у1сћ11§51;еп Уогаиззе!-

2ип§еп с1ег 2ллгеиеп Еросће <1ег ћЈег ђећапс!е11;еп пешш§ Јаћге ип

егз!;еп ЈаћггећШ ишегез Јаћгћипс1ег18, <11е >лаг т с1ег Уог1га§8^ип81

с!1е 2е1{ \уег1уо11ег 8о11в1еп, јт Лег КотрозИЈоп Јигсћ Јаз АиЈ1ге1еп

УОП Ваг1б1с ипЈ КосШу <Ие 2е11 Јег СеђиП с!ег 31сћ аи« дег УоШз-

тиз11с ћегаиз егаеиегаЗеп, с!осћ е!пеп тсНуШиеПеп 8Ш аи{\уе1зеп<1еп

ип§аг1зс11еп МибИс с!ез 2шап21§з1еп ЈаћгћипсЈеПз пегтеп Јсоппеп.

ВаВ т Јеп Јаћгеп 2\уЈзсћеп 1903 ип<1 1907 Ј^е РегзбпПсМсе!!; т

Уогс1ег§гипс1 1га1, ђе(1еи(е( шсћ(, да& Ше ТаИ&ел^. с!ег 6-ићег

изИстзИШИопеп т с1еп Нш1ег§пш<1 %еАтапџ1

Ваз ^оппеп \У1Г аисћ П1сћ1 УОП АизШпЈегп .ча§еп, ге§е1таВ1§

1га1еп Јаз Т8сћесћ1зсће 81ге1сћдиаг1е« ипс! с!аз ОиаШог Је ВгихеПез

аиГ. Аисћ Јег Ш1епег Копхег^уегеЈп §аз1Јег1;е иШег Јег ЗђаБШћгип§

УОП 1лше (1907), зра1ег <1апп УОП К1сћаг<1 81гаиаз (1908), ипс! <Де

Раг!зег 8ос1^1б <1е Сопсег1з с1'1пз1:гитеп1з апс1епз (1908), гш1ег хћгеп

МИ§Пе(1егп тН Непг! ипс! Магсе! Са8а<1е8из, тН АКге^о СазеИа, ја

пасћ 16 Јаћгеп егаеи! с!ег гиззхзсће 81а\у1апз1су-Сћог (1905, 1908). Веп-

посћ \уиг(1е Јиг (Ие Еросће сНе Р1и1 зоНз^зсћег Коп2еЛе сћагаЈиепзИ-

зсћег. М11 Аивпаћте уоп Сагизо (1907), Вез1тп, Агпо1<15оп ип<1 Вигап

§ађ ез у!е11е1сћ1 ]сетеп СазгЈсипз^ег Јез Орегпћаизез, Аег з!сћ шсћ1

аисћ аи^ ешет Аг1еп- ипс1 иеЈегађепс! ћаИе ћогеп 1а8веп. №ета!к

2иуог ћаПеп 8О у!е!е аиз§е2е1сћпе1е 8ап§ег а!8 8о1151;еп т Вш1арез1

УОП с!ег 1904 аи^1ге1;епс1еп Етта Са1у^ Б1з хи
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<Јег 51сћ 1908 уогз1е11епс1еп 5е1та Киге.1 Ете §1ап2епс1е Тгарре <1ег

Еигора Беге1зепс1еп §р"оВеп К1ау1ег]шп51:1ег 1Љегз1гбт1:в ВиЈарез!; ЈазЈ:

пиг Шгеп 5о1о1соп2ег1еп. 5аиег 1га1 јаћгНсћ тећгтаЈз аиГ (1904—

1908). МеБеп апс!егеп Рготтепгеп2 1га1вп а'АЉег1 (1903, 1905, 1907),

СоаошзЈсу (1904, 1906—1907), 1-атопЛ (1905, 1908), СазеПа (1906, 1908)

ипс! ВасЈЉаиз (1907—1908) улес!егћо11: аиЈР. М11 ешет Сетђа1о-Коп-

2е« «1еШе з1сћ 1904 аисћ УЈапАа. 1лп<1ош51са УОГ ип<1 а!з У1гШоз аиГ

(1ет Коп1гађа& 1907 пи1 дгоБет ЕгЈо1§ Коиззеш^хЈсу. 1пг\У18сћеп

\уесћзе11еп шсћ1 аиЈетапЈег сИе §гоВеп У1оНпЈ;ип511ег, УОП КиђеНЈс

(1904, 1906—1907) Мз Узауе (1906—1908).3

2иг ЗрИхеп^гирре с1ег аиз!ап(11«сћеп Кипз11ег зсМоззеп с!ата!з

1ттег ћаибеег аиз§еге1сћпег 1а1еп11ег1е ип^апзсће Кипз11ег аиГ: ип1ег

с!еп К1аУ1егУ1гШозеп Воћпапу! илс! Ваг1бС, т <1ег КеШе <1ег У1о1т-

1сипз11ег пасћ НиБау Уесзеу, Кгезх, Сеуег, Те1тапу1, ЗххдеИ, а!з Се1-

Нз^ео Кегре1у ипд РоШеззу, ип^ а!з 5ап§ег1п Попа ЕЈигЈдб. 1п сИезеп

Јаћгеп 1аисћ1;е т ВиЈарез!; Ре1аг 81ојапоУ1с ђе! етет Кошеп с1ез

зегђгзсћеп Ргаиепуегетз (1905) ипс! <1апп Јез ВиЈаег КагћоШсеп-

-Уеге1пз (1907) ипс! а!з Котроп181; т11 зешег 1т Орегпћаиз т!1

егпз1ћаГ1ет ЕН:о1§ аиГ§вЕићЛеп Орег »Т1§пз« (Т1§ег, 1905) аиР.

УУаћгеп<1 ш Зег УоЛгадзЈсипзг з1иЈеп\уегзе сНе Ет2е1регзоп, <1ег

5о1Јз1 1п Јвп УогЈег^гипс! 1га1, у^аг сИе 2еИ аисћ ип1ег <1еп Кот-

рошз(еп <1етјеп1§еп ћоШ, Јег Хеиез, 1пс11У1с1ие11ез ег1гаит1е. Риг

сИе пеие, Јпс11уј<1ие11е 811тте паћт <1ег хппеге Апзргисћ УОГ а!1ет

Бе! <1еп Котрош»1вп ги, ип(1 с1аз РиБН1сит Бетић1е з1сћ, т11 1ћпеп

Зсћпи ги ћаНеп. 1п <1ег М1ие с!ез Јаћггећп1:5 уегс!ип1се11;е сИе Рори-

1аг11а1 Риссш1з е^пеп јесЈеп аиЕ (1ег Вис1аре51ег ОрегпБићпе, ипс! ез

ђе§апп Ј1е АиЕпаћте с!ег Кипз1 Јег ЈТаиепег С1огс1апо, 5Јт§ад11а,

Шо1Г-Реггап, К.езр1§ћ1, Јег Пппеп ЗЉеНиз ипд. ЈагпеГеи, ^ег Киззеп

8о1со1оу^, С1азипоу^, К.асћтаптоу/, Јез Еп^ШпЈегз Е1§аг, (^ез Ве-

и(зсћеп К1сћаг(1 81гаиз5, с!ез 8егђеп 81ојапоу!(5, ипс! шаз уот Се-

зхсћгзрппЈс! Лет ћехгшзсћеп ЕШшЈсИипе аиз еп1:зсће1<1епаег а!з ђе!

етет јеЈеп \уаг, с!1е с1ез Ргапхозеп ВеБиззу. ВеБиззуз 81ге1сћ^иаг1;е1;1;

ушгс!е 1905 аиГ§еШћг1, 1ћт Јо1§4еп гесћ! ђа!<1 »^'аргез-тхсИ (1'ип

Гаипе« ип<1 »Ре1ез«. В1ез \уаг с!аз ТЈтГеШ т Јег Наир1з1ас11:, јп Вис1а-

рез1, а!з (1ег а!з К1ау1ег1сипз11ег ипс! (1а(1игсћ аисћ а!з Котрош«{

зсћоп ћаиН§ег аиГ1ге!:еп(1е ВгоЛб]*. ипс! с!ег 1ап§затег Се11ип§ ег!ап-

^епсЈе Ко<1а1у 1ћге ех^епе тизИсаНзсће УУе11; аиз с!ег Зргасће (1ез Вог-

?ез, Јег УоШзтизИс ги всћаГГеп 1зе§агтвп. 81е еп1\у1с^е11еп з!сћ ог§а-

шзсћ ше!1ег шк! ћаиеп з!сћ \ап%&1 уо11 еп1Ја11е1, а!з сИе <1ги1е, 1п

егз1ег Уп1е пасћ с!ет §ете1пзатеп Ег1еђп1з З1ге1>епс1е Еросће <1ег

Шег зЈагггегЧеп Миз11с§е5с1исћ1е УОП Ви(1аре51; ш Јеп 1930ег Јаћгеп

Јгићеге ађ!бз1е.

1 В1е \уе11е!1вп УОП (1еп КатћаћезСеп: ^УеЛеЈсшЛ 1904; ВеПгат 1904, 1906;

Коепеп 1904, 1907—1908; СшЉегг 1905; 51е2а1с 1906—1907; Си1р 1906—1908;

5уаг<151гбт 1906—1908; Ре1пћа1з ипс! СаШег 1908.

2 Сатепо гт<1 КозеШћа! 1904; Риепо 1906; Рпе^тапп ип<1 Сађп1оиа15сћ

1908.

3 О1е иђпкеп: МаЛеаи 1904—1905, 1908; Кгеаз1ег 1904, 1906; 5ага5а1е 1905

—1906; Е1тап 1905—1907; Вигтез1ег 1904—1905, 1907; ТМђаиа 1907.
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РгеШсћ Не&е з!сћ сИезе АпНе Еросће аисћ зо аиИаз-зеп, <1аВ

с1ег ^гобеге Аррага!, Огсћез1;ег ипс! Сћог, дгобеге АгшећипјЈЗ^гаћ

егћЈећеп а!з <Ие зоНз^Јзсћеп АиР1п11е. Ез §те аБег тсћ1 пиг Загшп.

1п 1Јп§агп гит Ве1зр1е1 зрогШе КосШу ђеу/иЈп сКе Сћогђе\^едип§ ап,

ит <1игсћ з!е зсћоп уот Кт<1еза11:ег ап тб§11сћ51 у1е!е Мепзсћеп ш

с11е Ше11 с!ег Кипз1, §1е!сћ2еШ§ аБег аисћ 1п сИе §ете!п«сћаЛНсће

^ЛГећ с!ез 2и&аттепћа11з Шћгеп ги Јсоппеп. В1е 1пз1гитеп1а1ти«11сег

\уиг<1еп §егас1е2и Јигсћ (11е Мо1 с1аги §еБгасћ1, з!сћ 1п ЕпзетђЈез, т

Огсћез1;егп /и ог^апЈзЈегеп. АНет УОП (1ег Уегет1§ип§ 1сопп1еп з!е

ћоНеп, (1еп ШеПзггеЛ ит сИе Ех151;еп2 т!г Јеп с11е \Уе11 ђеге1зеп<1еп

§гобеп 5оНз1:ел ђез1ећеп ги. Јсоппеп. Та1засћНсћ ^аг с!1е 2аћ1 <1ег

§гоБеп Зо11з1еп шећшеи ип§1аиБНсћ §ез!;1е8еп. 1Јп1ег <1еп гаћПозеп

аизЈапсИзсћеп ВегићтШеИеп, <11е 2ш1зсћеп 1933 ип<1 1937 т Вис1аре81

аиГ1га1еп, ^агеп Зсћа1јарт (1934) ип^ С1вН (1937),4 СогКЛ (1934—

1937) ипс! КлсћтапЈпо^ (1935)/ \^ап«1а ^апЗошзЈса (1936), Ниђегтапп

(1934—1937)6 ипа Саза1з (1936).7 С1е1сћ2е11Је 1га1еп Воћпапу!, Ваг1б1с,

1зеас1ег ип(1 Ниђауз 5сћи1ег а!& §1е1сћгап§1§е Рагтег пеђеп <11е

АизШпЈег.8

Веппосћ шагеп ез П1сћ1 <Ие У1е1еп аиз^апсИзсћеп ипЛ ипдапзсћеп

5о11з1:еп, (11е ЈЈе Еросће \уаћгћа{1 рга§1еп, зогк1егп с11е 1пз1гитеп1а1-

ипЈ УоЈса1епзетђ1е8. У1ег аиз§е2е1сћпе1е ип§аг!зсће З^гегсћциаЛеИе

— с!а5 ШаШђаиег-Кегре1у-, Јаз 1^пег-, Јаз К.6*ћ-, Јаз У^дћ- о<1ег

апЈегз §епапп1 <1аз 11п§апзсће 51ге1сћ^иаг1:е11; — ^есћзеиеп етап-

(1ег аиЕ с!ет РосИит ађ. 31е аПе шагеп Ниђауз 5сћи1ег. МеБеп Јеп

1га<1Шоп5ге1сћеп Сћогеп ипЈ Јге! аиз§е2е!сћпе1еп Огсћез1егп9

е 8^е 5ап§ег, сНе ш Вис1аре&1 8а5^ег1еп: С^апп^т 1934; Ап<1ег-

зап, Тос! с!а1 Моп1е 1935; Вјог1гп8, Мапа МШЈег 1937.

5 Регпег 1га1еп аи1: Ногоил1г, Е<1\Ш1 Ивсћег, ВасКћаиз 1934; ЈозеГ НоГ-

тапп 1934—1935; Заиег 1935; АПиг Киђтагетп 1935—1936; СћеЉазхЈсу 1936;

Вга11о\\-51су, 1.атопс1, ЗегКЈп 1937.

6 АиВегс1ет М11з1еап, Не^Ге^г, ТћЉаш!. Мапбп, Могтг 1934; А<1о1Г Визсћ,

Визиђо 1935; КгеЈ51ег 1936.

7 1т §1етсћвп Јаћг \^1е ег аисћ МатагсИ ипс! Р1а118ОГ51су.

" рата15 \^игс!е роћпапу! 1е11епс1ег О1ге1с1ог <1ег МикИсћосћзсћиЈе (1934),

<1ег 81е1сћге11а8 а!з ЕНпдет (1ег РћИћагтсимбсћеп СезеИвсћа^ ипс! егобаШеег

К1а\чег]Јип811ег сЈаз еапхе гаизИсаИвсће ^еђеп ^оп Вис1арс51 ит 51сћ уегеши§1е.

В1С5 резсћаћ аисћ ћех зетеп Каттегти&ИЈ-КоптеПеп, <11е ег етта! пт! Те1-

тАпуј, ТШђаис!, \Ма1<Љаиег ос!ег Кегре1у, еш ап«1егтпа1 аи5 г\ке'\ К1аУ1вгеп пш1

Ваг1б1Ј вађ. А1з К1аујег1сип&иег 1га1 ВаИоК шсћ! зо ћаиН§ аиГ шЈе ВоћпапуЈ,

досћ \уиг<1еп зеше Кошепе гшп ЕгеаапЈз, ођ ег пип зеше в!§епеп о^ег апЈеге

\Л/ег1се (ВееШоуеп: КЈашегЈсопхеИ; т С-Оиг; Могаг1: Копс1о 1п А-Виг; РгапсК:

К1аУ1егдшп1е11; пи1 1)оћпапу1 Васћ: К1ау1ег1соп2ег1 ш С-Оиг, Могаг1: 8опа1е

1п О-Пиг, 1А&2.1: СопсеПо раШбИ^ие) 8р1е1Ле. 1Јт а:е ћегит ип(1 аи! с!еп еиго-

раЈзсћеп Ро<Иеп гга1еп 1ћге ђез1еп ЗсћШег аиГ: Ес1шагс1 КИепуа, Суи1а (ЈиМап)

Каго1у1, Апте Пзсћег, АпЈог РоШез, с1Је ђе! Ооћпапу! зикНеП: ћаИеп, УОП

ВаЛбЈсз ЗсћШегп Суог§у ЗапЈог, УОП <1епвп, с11е <1еп Ме1з1ег1сигз УОП Ниђау

ђезисћ^ ћаиеп, 8тЛ%р&, Те1тапуј, 2агћигесг1су ип^ УЈгоуаз, <1ег гиуог ЗсћШег

УОП 51ојапоу1с т Ве1§га<1 §е\^езеп \уаг.

' Ш1ег <1еп Сћргеп \уаг <1ег 1907 /еп1з1ап(1епе Вис1аре51ег Сезапез- ипс!

Огсћез1егуегет <1ег аИез^е, <1ег з4сћ <1ег Ога4опеп111ега1иг уег5сћг1еђеп ћа«е.

Ве1 апдегеп Кош:ег1еп \У1г1с1еп с1ег зи1; 1915 ђе51ећеп<3е Ра1ез4Т1па-Сћрг о^ег

<1ег пеиеге НаирШаЛМзсће Сћог т!(. Уоп с!еп Огсћез1егп 1га1еп <1де РћЈШагто-
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еп1з1апс1еп хмзсћеп 1933 ипс! 1937 ујег л^еНеге Огсћез1ег. ВЈз гиг

МЈИе с!ез ЈаћгхећгПз ег1ап§1еп с!је ОгсћезгегЈсопгегЧе с1аз ХЉегеешсћ!

ее§;епиђег <3еп 5оНз1еп. Ап Шгег ЗрНге 1аисћ1еп сИсћ! аиГетапЈег

го1§епс! ђегићпне аизШпсПзсће Вт§егиеп — Шет^агтег, Вођгои/еп,

Меп§е1ђег§, МоНпап ипс! апс1еге10 — зоиие Воћпапу! аиГ, ипс! ез ђе-

§аппеп з1сћ сИе ип^апзсћеп егпз1ћаћеп УегћеШип^еп уогхизСеПеп:

РегепсзИс, 5оШ, Огтапс1у. Г)аз §гоВе 1п1егеззе Шг с11е ЕпзетБ1ез

1ос1с1е <Ие \\Депег РћИћагтотЈсег т!г Тозсашш, ет апс!егта1 т!1

РиП\уап§1ег илс! Вгипо ШаНег, с!1е ВегНпег гш1 Ађеп(1го1ћ, с!аз ВВС-

-Огсћез1ег гш1 А<1пап ВоиИ (1936), ^еп Ваз1ег Сезап§з\'егет, Јеп

ШЈепег 5сћиоеП-Випс1, с!еп Ооп1соза1сеп-Сћог, с!еп Рохпалег Вотсћог,

ејп еп§11зсћез Уо1са1зех1еи ип<1 Јеп 2а§геђег ^15тз1с1-Сћог (1938) пасћ

ВиЈарез1. В1езег Ш1гђе1 УОП Епзетђ1ез ипс! ВЈпдеп^еп \уес!с1;е Јаз

1п1егеззе 1е115 аисћ Гиг пеиеге аизЈапЈЈзсће Котроп1&1еп УОП 51га-

\у1п&1су ђ1з Рго1ооЕје\у, ја зо^аг Мз гит јип§еп 5сћоз1а1со\у11;зсћ, УОП

Рјјрег ђ!з Нопе§§ег ипс! НшЈетИћ."

Уогегз! јеЈосћ \^аг (1ег ЕтНиб с1ег хе11;§е!пд8515сћеп аиз!апс11-

зсћеп Котроп1з1еп шсћ1 Ие{. Ег ђегићг1е ећег с!1е ОђегПасће с!ез

аисћ ап<1ег5ЛА/о а!1§етет ђе1сапп1;еп 1с1азз1зсћеп ипс! готапИзсћеп

КереПсигез пеђеп Зеп гаћ!ге1сћеп ^1б21-Шег1сеп с1ез 1Ј821-Јаћгез 1936,

ил^ ћаирСзасћНсћ пеђеп с!еп ЗсћорЈипдеп Ваг1о1с8 ипс! КосШуз. 1т

МЈие1рип1с(; ^Језег Еросће а!зо з1ап(1еп Јаз Изг^-ЈиђИаит ипс! посћ

1853, <1а5 НаирШасШзсће Огсћез^ег 5е11 1923, <1а5 Вш1арез1ег Копгег!-

огсћез^ег 8€11 1931 аиГ. Негаизга§епс1е Оап§еп1вп ип^ 5о11&1еп 1га1еп УОГ а!1ет

п>1( Јсп ег8(еп ћеМеп аиГ.

10 2\чг18сћеп 1933 ип<1 1937 (ИпвЈеПвп ђејпаће аИјаћгИсћ ШеЈпзагШег,

К1е1ђег шк! <1ег Киззе ЕУођгошеп т Вис1аре51. НаиК§ 1га1еп аисћ с!ег Ргап-

20§е Сћаг1ез Мипсћ, с!ег Ве1в1ег ВеГаиху, с!ег Но11апс1ег Меп§е1ћег§, <11е ПаПепег

МоНтага ип<1 Ве ЗађаСа зоше с!ег Веи1.чсће Зсћегсћеп аиГ. 1п с!ет ешеп одег

ап(1егеп Јаћг сНе Еп§1ап<1ег 81(1пеу Веег ип<1 СоП51ап1 1лтђег1, (1Је НоПапдег

КааКе ил<1 РИрзе, <1ег Зсћ^есЈе Тог Мапп, с!ег Когл-е§ег Сгипег-Не§8е, (1ег

Кизве АтК1еа1го\^, с!је Веи15сћеп Рг11г Визсћ, Ес1\ут Рксћег ип<1 К1етрегег.

Ве1 ипет <1ег АиГ1п11е ТозсапЈшз тН <1еп \Уаепег РћИћагтошКегп 5(;ап<1еп

Вее1ћоуепз IX. 51пГоше ипс! Кос1а1уз »Рзаипиз ћип§апси5« аиГ Јгт Рго§гатт

(1934). Ађх\'е1сћепс1 УОП Јеп аивШпсИзсћеп Огсћез1егп ђгасћгеп <11е аизЈапЉзсћеп

Сћоге ш Вис1аре51 цп аПеететпеп ипће1сапп1е \№ег!ое ип<1 Котропаз1еп ги

Сећбг. Вег Ва«1ег Сезап^вуегет гит ВеоврЈе! Гићпе 8и1егз дгоВез Ога1опит

С1е 1аи<И <И 8ап Ргапсезсо А'Ахж1) ип<1 с!еп \^е1ћпасћ1згу1с1из с!ез Ро1еп МаК-

1аКЈе\^1сг аи{. 1Јп1ег Јет Шп§епгеп 5ег|еј ЈагоК запв с!ег ВопЈсозаЈсеп-Сћог

а!1е гизетзсће К1гсћепсћотег1се. Вег изтзЈа-Сћог тасћ1е <1аз РиђНЈсит т!1

а!1егеп ипс! пеиегеп 5иЈз1а\уЈзсћеп Котроп1з1еп ђеКапп!.

" 81га\^тз14у5 2хуе11ег Аи1огепађепс1 1т Јаћге 1933 ш Вис1арезг \^аг ете

Јег ОиуеПигеп Шг &е <1оП е!п1геКеп<Зе \^е!1е аизШпШзсћег ге^^шоззЈзсћег

МивИс. 1ћт Го1§епс1 ђе§аппеп пеђеп деп \^ег!сеп тећгегег Кшизсћег, зсћи/е-

<115сћег, опзИзсћег ип<1 ћо11ап<115сћег Котрошзгеп — датпгег РЈјрег — УОГ

аПет с!1е ШегКе Ггапгоз^зсћег Котроп151еп — Нопеддег, 5сћпи<11, Коиззе! —,

УОП Јепеп аег НаИепсг ат ећгз1еп с11е УОП Ке5р1§ћ1, Са51е1пиоуо-Те^езсо, Ма11-

р!его, аиз дег КеШе с1ег Шег1се пеиегег <3еи*зсћег Котропа&1еп <11е \^ег!се УОП

Нтс^етНК аиГги1аисћеп. Аисћ (1ег пасћ зетет АиГгпП шп Јаћге 1931 гшг

пеиегеп егоВеп Коп/еПеп 8аз1Јегепс1е РкЖоГјеиг (1935, 1936) \уигс!е с!ата15

а!з Котропо51, ОагЈдеп! ипс! К1ау1егКипз11ег ђеззег ђе!сапп1. 1п јепсг 2еП

ћбПе тап т Вис1аре51 егз1та1з уоп Јет јипееп ЗсћозгаКо^Изсћ; пасћ шш§сп

ИаухегшегКеп еггев^е зетп К1ау1ег1соп2ег(;, уог^е^га^еп УОП СћегЈсаззЈсу (1936),

АиГзећеп.
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тећг с1аз аиз с1еп ^еНсеп Ваг1б1с5 1т Јаћге 1936 уегапз1а!1е1е

Копхег!, (Це ^е^егаиКШшшд с1ез »Негго§ В1аићаг1« ши! с11е КсхШу-

-КопгеПе. Аибег с1ег Та1засће, с!аВ с!1е Огсћез1ег, 1т а!1§етешеп <11е

ЕпзетШез с1аз 1)ђег§е\«сћ1 ег!ап§1еп, 1аисћ1е ш Јеп >Уег1сеп (1Је5ег

БеШеп Котрош«1еп ип<1 пасћЉ-исЈсКсћ т Јепеп КосШуз зомле с!еп

тН 1ћт, ит 1ћп ћегит т Ве»едип§ §ега!епеп пеиеп тиз&аИзсћеп

КгаЛ^иеНеп с!аз аиГ, «аз л^1г т веЈпег ДЛ^игге! ипЈ аисћ т <1ег Аг1

зетег ОНепоагип§ во БегеЈсћпеп Јсоппеп, с!аВ ет дететзсћаЛНсћег

С5еЈ81 сЈ^е Ођегћапс! ег!ап§1е. Е5 шаг посћ шсћ1 ешта! хећп Јаћге

ћег, (1аВ КскШу, тзрхгхеЛ УОП Јег ипеагЈзсћеп УоЦсзтизШ, Шезег

Сете1п5сћаГ18^ие11е, зе1пе КЈпЈегсћоге ги зсћгејђеп ђе^оппеп ћаИе,

а!в мп Ргићјаћг 1934 блз ег$1е Коптег! »Зш§еп(1е Јисепс!« ип1ег ТеЦ-

паћте УОП 14 Ји§епс1сћ6геп пи1 1.500 ЗсћШегп уегап51а11е1; ти-(1е.

5е1п Рго^гатт ге!сћ1е УОП Ра1ез1ппа БЈЗ хит 5ра1ђагос1с, 1)15 гиг

ипцагЈ5,сћеп УоШзтизЛ, ти Капопз ипЈ Ко<1а1у5 КшЈегсћогеп. Ез

ћаие ешеп Бе15р1е11о8вп ЕгЈх>1§. Е1п рааг ^осћеп зраЈег Гапс! с!аз

2\^е11е Копхег! »51п§еп(1е Ји§епс1« 51аИ, т!1 етет зо аиВегог<1епШ-

сћеп Есћо, Ла& 1т Ргићјаћг 1935 ђеге!Г5 <1је »ЗтдепЈе Ји§епс1« уоп

гећп РгоУ1П2з1ас11;еп Јет Ве1зр1е1' Го1§1е. Етеп хћгег

егге!сћ1е <11е Ве^едип^ т11 Јеп 1937 т Ви^арезг уегапз^аНегеп

Коп2ег1еп <1ег »ЗтдепЈеп Јидепс!«. Ве1 с1ет ешеп у

27 Шг с11е Ји§епс1 §езсћпеђепеп Сћоге аи{§еШћП:, ип<1 ВаЛоЈс зеЉз!

\^1г^1е пп1: (1ет УоЛгае ^<>п 16 зетег пеиет КЈаухеглуегЈсе аиз Јет

М&гоКозтоз па.1. Ваз апЈеге ег!с1ап^ аи? (1ег Маг§аге1ептзе1 а!з

РгеШсћЛопгег!, ип1ег Јег оБегзгеп Ј-еИипе ^оп КосШу; Јигсћ (11е

ОђегЧгадип^ (1ез Вис1арез1;ег ипс! Лез Хе\у Уог1сег КипшипЈсз \уиг<1е
ез УОП 2е1т1аизепс1еп §ећбг*.и

Аисћ <1ег у1ег1еп Еросће Јег пеиегеп МизЈЈс^езсМсћ^е УОП ВиЈа-

рез1 Гећ11е ез шсћ1 ап ^гобеп Огсћезгег-, Сћог-, КаттегтизИс- ипс!

зоНзИзсћеп КопхегЈео ипс! шег1уо!1еп АиКШттееп. 1т Уег§1е1сћ /иг

(1г1иеп Еросће егЈо!§1еп (1ешшсћ §гоВе УегапЗегип§еп. Вепп аисћ

Ше Се5е11зсћа{1 зе1ђз1 §ез(а1{е(е з!сћ уот Епс1е <1ег у1егг1§ег Јаћге

ап §етаБ аћпНсћеп Уегапс!егш1§еп т (1еп итНе§еп(1еп

з1аг1с ит. МосИШхег! \уигЈе аисћ Јаз ЗузЈет (1ег

шИопеп. Б1е §гдВ>1еп Сгип<1ип§еп «1ез уоп§еп ЈаћгћипЈегЈз —

Рћ11ћагтоп1зсће СезеИзсћаћ, с!аз МаИопаИћеагег ипс! (1аз Орегп-

ћаиз (11е МизИса^асЈетхе ипс! (1аз пиптећг 1п 51аагНсће Нап(1е еЈпђего-

§епе етз11§е На11опа1е Копзегуа1;ог1ит — ђНеђеп. Е1Нсће Јег ^еИег-

ђез1ећеп(1еп пеиегеп Сгипс1ип§еп сИезез Јаћгћипс1еЛз \у1г!с1еп ип1ег

ипуегапс!ег1;ет оЈег гш! пеиет Катеп, аиЕ ћоћегет М1уеаи \уе11ег,

ш1е с!аз Наир1з1а(1115сће Огсћез1ег, с!аз гиг 1Јп§апзсћеп Ма11опа1-

рћ!1ћагтоп1е \^иг<1е. Јепе Гпз^ИиИопеп аБег, Ј1е — УОП с!еп а!1§ете1-

а1 ЛатаЈз ћеге!15 у!е1 Еиг (11е УегђгеИипе с!ег МизУс-

Кипз1 ипгег ђт1еп 8сМсћ1вп с!ег Веуб1Кегип§. Ат 1. Вегетђвг 1925 ћаПе ег

вете ЗепЛип^ап аиР§епоттеп. 1932 ђедапп аисћ зеш г\уеш1ег 5епс1ег хи аг-

ђе!1еп, ип<1 ВтДарем I ип(1 II 81гаћиеп уопеапапдег аћше!сћепс1е Рговгатте

аиз. В1з 1935 и/аг (Це 2аћ1 <1ег КипсићцЈиЉаппепЛеп аи{ 350.000 еезие§еп. Ве!

(1ет Копгег! <1ег »5т8еп<1еп Ји§еп<1« Гапс! дЈезе 1т АиГзУе

\уигсИ§вп Се{аћг1еп: СететзсћаПзеЛеђгаззе иш! Тгаите.
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пеп Сезапдз-МизИсзсћи^еп Мз ги с!еп ШћгепЈеп ЈасћНсћеп ипс! т1ег-

па1кта1еп Ог§ашза11опеп — хиг ћбсћз^еп УегЈсбгрегип^ Јег пеиеп

Еросће улих1еп, еп1Са11е1еп з1сћ, аћ§езећеп УОП зе11епеп Аизпаћтеп,

УОП 1950 <ап. Веппосћ §ш§ ез уогег&1 е1ша гећп Јаћге 1ап§ ећег ит

ете 1п8(1(и(1опе11е, с!епп ит ете тћа!Шсће Уегапс1егип§. Уоп с!еп

§гобеп РегзбтИсћЈсеИеп <1ег Ггићегеп Еросће 1сопп1еп с!агап л^е<1ег

Воћпапу! посћ Ваг1б1с геПпећтеп. Ваг1о1с уег5сћ!ес1 1945 1п Меш Уог]с

ипЈ еБепдоЛ 1960 Воћпапу!, §ега<1е 1п јепет Јаћг, пп1 <1ет \У!Г ат

ећез1еп с!еп Ве§1пп (1ег пеиеп Еросће уег^пирЈеп 1соппеп. Вас1игсћ,

<1а& тап з!сћ аи^з пеие (1ег ШеЛе ВаЛбЈсз аппаћт ип<1 с11е ђеа ипз

посћ П1сћ1 1п егРогЈегНсћет Ма&е ће!т15сћеп аизШпсИзсћеп ЗШе

зШс11ег1е, л^апс1е11е з1сћ Јата1з с11е Килз1 дег ип§апзсћеп Котро-

П181ео1 ит, 1Ш1 дгоВегег Ве1опип§ аиГ Јеп аизШпсИзсћеп 2е11з1;г6тип-

§еп а!з с!ег ип§апзсћеп ТгасИИоп Баз1егеп<1. С^еЈсћгеШ^ \^игЈе §е§еп-

иђег ^еп 1о1са1еп 61е АгшећипвзЈсгаЈ?!: Јег ^ап(1езаи{§а1зеп1сге1зе 1ттег

§гоВег, ете К.1сћ1ип§, аиЈ <11е КоЈа1у зет Уо11с Јигсћ <11е Сћогђе\уе-

§ип§ Лег Ји§епс1 ипЈ тЦ зетеп Шг Јеп Миз11сип1егг1сћ1: §еЕићг1еп

КатрЕеп ђеге!1з т Јеп 1930ег Јаћгеп §езапс!1; ћа11е. В1з хит Јаћге

1960 шиг<1е ег хит тизИсаНзсћеп ип<1 ђ!з хи етет §е\у1ззеп СгаЈе

гит ипгуегзеПеп 1си1Шге11еп Етећег <1ез ^апхеп ^апЈез. 1п сЦезег

а!1§етет«п Сагип§ Гогзсћ^е аисћ ВисЈарев*, зо \У1е Ше Котроп1з1еп

Шге 2е11§епоззеп зисћ1еп, 1п с!еп Се§епс1еп <1ез ^апЈез ип<1 иђег с!1е

Сгеп2еп ћЈпаиз пасћ зејпеп СеШиЧеп. В1ез ге1§1е з!сћ е1пегзе115 1т

Еп1«1ећеп УОП ЈпзИшг^опеп т[1 1~апс1ез1сотре1:еп2еп, апс!егегзе11:з УОП

Вис1арез1ег 1п1егаа11опа1еп 1пз11Ш11опеп, 1т Е1п1пи ос!ег 1п с!ег Меи-

аиЈпаћте 1п уегзсћ!е(1епе т1егпа1шпа1е Ми511сог§апгза11опеп. 2и Наизе

{апд. Вис1аре81 зете СеШћг1еп 1п Јеп Рез1зр1е1еп ипЈ Шосћеп УОП

5ге§е(1, 8готђа1:ће1у ипЈ Зоргоп зо\у1е 1п с!еп СћоПгеЈЕеп УОП Ве-

ђгесеп. С1е1сћ2еШе еп1лу1сКе11е ез зеапе 2изаттеп§ећ6п§1се11 пи1 <1ет

Аиз1ап(1 Јигсћ <Јаз Наус1п-, Ег1се1-, ^1521- ип<1 Ваг1о]с-СеЈеп1сјаћг,

с!игсћ (1еа1 зе11 1956 аПе ШпЕ Јаћге уегапз1а!1;е1:еп 1п1;егпаЦопа1еп

^1521—Ваг1б1с—К1ау1егше«ђешегђ, Јигсћ (Зле зе11; 1959 1ттег сИсћгег

аиЈеЈпапсЈег Јо1§епс1еп зопзЈ1§еп т1егпа11опа!еп МизИсшеИђешегђе,

КопЈегепгеп ип! &е а11јаћгНсћ 1т Негђз1 згаПГтс1еп(1еп ВиЈарез1ег

Шосћеп <1ег Кипз1 1ттег улгЈсзатег. 1964 ГапЈеп ишшПеЉаг па-

сће1папс1ег 2\уе1 зећг \у1сћИ§е 1п{егпа1;1опа1е КопЕегеп^еп 1п ВиЈарез1

з1аи, с!1е Уегапз1а11ип§еп <1ег 1п1егпа11опа1 8ос1е1у оЕ Миз1с Ес1иса-

11оп ипс! <1ез ГШегпаИопа! Ро11с Миз!с СоипсП. Ве1 егз1егег у^аг Ко-

с!а!у с!ег Ећгепргаз1с!еп1;, ђе! 1е121егег с1ег Ргаз1с1еп1;. Оп1ег (1еп зећг

2аћ1ге1сћеп аизШпсИзсћеп Те]1пећтегп Пеб з1сћ аисћ Ји§оз1аш!еп т!1

ђеасћ1Нсћет Сеш1сћ1; уег1ге1:еп. Ве1 шеИет п!сћ1 т11 с!ет Апзргисћ

аи!: Уо11з1:ап<11§1«;е11; епуаћпе 1сћ 2и Јеп уог§епапп1еп Коп^егепгеп ипс!

Коп^еггеп <11е Катеп 51ап1са Уппјашп аиз Ве1§гас1, М1гоз1ау Ма§Ја-

1ешс аиз 2а§геБ ипс! с1аз ЗшГотеогсћез^ег Јег Ве1§га(1ег 51ап1соујс-

-Миз11сзсћи1е, <1аз ип1;ег с!ег 51а1>Шћгил§ УОП КНпаг зејп КошеЛ,

2изаттеп§ез1е111; аиз ШегЈсеп УОП У1уаШ1, Могаг1, 5ог1собеу1с ипс! Ше-

ђег §ађ.

В1е ђеМеп КопГегеп^зепеп ћаиеп е!пе ит^авзеп^е ипс! с!1е

ТеИпећтег етапЛег паћегђпп§епс!е ТћетаШс. Ез §1ђ1 је<1осћ 1се1пе
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мззепзсћаћНсће Аппаћепше, <Ие с1еп Мепзсћеп пп1: с!ет Мепзсћеп

т ете уегз1апс1гшуо11еге Вегјећипе ћгт§еп 1сбпп1:е, а!з сИе Шг етеп

јес!еп §етешзате ВекШтшз иђег с!еп То<1 Вјез ге!§1е з1сћ, а!з сИе

ТеИоећтег етег с1ег 5игип§еп с!ез 1п1егпа1јопа1 Ро11с Миз1с Соипа!

аиГ <1еп ТопђапсЈаићгаћтеп Уаз11 НасШталоуз УОП с!ет РпесШоЈ аиГ

етта! (1аз Ш1еге \ЛГећ1с1а8еп тећгегег ћипсЈег!: Ап^ећбг^ег с!ег ОрЈег

Јез Ег<1ђеБепз УОП 51сор1је ћбЛеп.

Вге! Јаћге зраЧег уегзсћЈес! Кос1а1у. МИ 1ћт ^т^ ете %го&е

Еросће с!ег ип§апзсћеп Миз11с хи ЕпсЈе, Јегеп Егпеиешп§еп агЗ (1ег

УоИсзтизИс аиЉаи1еп. МИ К<х1а1у ађег 1з1 аисћ ет апЈегег Ше§ оНеп

§еђНеђеп: Јег с!ез зете СеЕаћПеп зисћешЈеп ВиЈарез!, ЈатИ ез 1т

КгеигГеиег УОП Ргеис! ип<1 ^еИ е!пе \уигсН§е ЗИтте т Јег 81пГоп1е

ђ!е1Б1.

Деже Легањ

„МЛАБА" МУЗИЧКА ПРОШЛОСТ У БУДИМПЕШТИ

Резиме

У свом прилогу аутор наводи постојаље четири впохе које се

у музичком животу Будимпеште међусобно прожимају. Осврће се

на почетке оперског комада (5р1е1, 1838) и рађање мађарске опер-

ске литературе у делима Еркела; затим иа оснивање Музичке школе

(1840), Музичке академије (1875), Националног конзерваторијума

(1867). Истиче извођење Листових композиција као и дела фран-

цуских композитора Сен Санса, Делиба и Маснеа. Око 1880. долази

до укрштања различитих национално-романтичних стилова. Изводе

се дела Брамса, младот Пољака Мошковског, Дворжака, Скандинав-

ца Гадеа, Чајковског, Рубинштајна. Споменути сзу Михаловић и

Хубај.

Другу епоху (90-те године прошлог и нарочито првих десет го-

дина XX века) карактерише делатност бројних и значајних мађар-

ских и страних солиста и ансамбала, појава Бартока и Кодаља, као

и увођен>е народног идиома у њихову музику. Године 1905. гостовао

је у Пешти и Петар Стојановић приликом лсонцерта српског женског

певачког удружења. — Поменута је делатност Драгом.ира Кранче-

вића.

У трећој епохи, око 1930. године, долазе до изражаја камерни

инструментални и вокални ансамбли, оркестри и хорови. Међутм,

између 1933—1937. поново наступа велики број стравих и домаћих

музичара солиста. Око 1935. оркестарски концерти домаћих и стра-

них ансамбала су бројнији од солистичких. Међутим, утицај тада

савремених страних композитора није био велики. Веома често су

извођена дела Листа, Бартока и Кодаља. Истакиуто је да је 1934.
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године извођен први концерт »5т§епс1е Ји§епс1« (Распевана омлади-

на) са 14 омладинских хорова и 1.500 учесника. Концерт је био сја-

јан пример за будуће подухвате. Загребачки хор „Лисински" тосто-

вао је 1938. у Будимпешти.

Најзад, и у четвртој епохи новије музичке историје Будим-

пеште (од око 1960), заступљени су велики оркестри, хорови, ка-

мерна и солистичка музика. Међутим, у овом периоду је дошло и

до већих институционалних промена. Барток је умро у Њујорку 1945,

а Дохнањи 1960 — у време када се рачуна почетак нове епохе. Ма-

ђарски композитори су се постепено окретали ка страним узорима.

До 1960. Кодаљ је био не само музички већ н универзални култур-

ни васоитач целе Мађарске. Поред домаћих „свечаних недел>а" веза

са иностранством одржавана је преко јубилар»их годишњица Хајд-

на, Еркела, Листа и Бартока, међународних клавирских такмичења

Лист—Барток и међународних музичких конференција.

У време одржавања .конференције Мећуиародног друштва за

музичко васпитање, 1964. године, учествовали! су из Југославије Стан-

ка Врињанин из Београда, Мирослав Магдаленић из Загреба и сим-

фовијски оркестар музичке школе „Станковић" из Беотрада под

управом Франца Клинара. Извођене су композиције Вивалдија, Мо-

царта, Соркочевића и Вебера.





СТИЛСКА ОРИЈЕНТАЦИЈА ПЕТРА КОЊОВИНА

НАДЕЖДА МОСУСОВА (Београд)

Није једноставно прецизно одредити стилски правац или стил-

ске правце којима је припадао Петар Коњовић; — и не само он.

Композиторе XX века који нису додекафоничари или нека друга

каснија екстремна авангарда, тешко сврставамо у одређене стилске

категорије, било оошгге, било локалне. У овом случају, окарактери-

сати Коњовићеву музику, по једној устаљеној навици, као дело срп-

ског или југословенског националног правца или стила, тачно је,

али и сасвим недовољно да обухвати све значајне црте и нијансе

Коњовићеваг стваралачког потенцијала. Није у питању само дефи-

ниција Коњовићевог дела које се састоји из различитих музичких

медијума.

У чињеници да је Петар Коњовић написао пет опера, две сцен-

ске музике, два мелодрама, пет великих симфонијских композиција,

двадесет инструменталних и камерних дела, тридесет хорова разли-

читог састава и сто тридесет песама, односно обрада народних пе-

сама за глас и клавир, треба сагледати и појаву непрестаног траже-

ња, налажења, освајања у скоро свакој композицији, поготово му-

зичко-сценској.

Да би се овако плодна и разноврсна стваралачка продукција

одржала до краја, а Коњовић је имао не само дуг животни, него

и радни век, било је потребно још у раној младости посгавити себи

високе уметничке захтеве. Његови су циљеви од почетка били јасни

и одређени с обзиром на музику коју је носио у себи: бити компо-

зитор изграђен и самосвојан, независан и максимално изражајаи.

Зато је цео његов живот била непрестана борба, борба са самим

собом и са друтима, у свеобухватној жељи за откриван>ем и уса-

вршавањем.

Петар Коњовић се почео формирати на прелазу из XIX у XX

век, али је целим својим ставом и предиспозицијама, начином миш-

љења и својим делом припадао музици и музичарима XX века. Ме-

ћутим, до краја је — стварајући и своје последње дело, оперу

Отаџбина, сачувао романтичарски однос према музици као уметно-

сти и самим тим гајио романтичарски култ уметиичксиг дела. „А иај
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вишу вредност једног уметничког дела", како сам каже педесетих

година, пишући књигу о МокраЈвцу — „представља стил".1

Коњовић се као и многи ствараоци никад није изјашњавао ко-

ме музичком стилу припада његово дело, мада је доста писао о

себи али и о другима, о српској музици првенствено, али и о ком-

позиторима и стилским правцима код друтих словенских народа.2

Разврставање композиција је иначе задатак који се препушта дру-

гима, углавном потомству. Интересантно је, међутим, шта је Коњо-

вић говорио и писао о стилским карактеристикама свога времена,

истичући у разтовору, када је његово дело било у ггитању, којим

стилским правцима он не припада. У младим годинама сматрао је

себс за модернисту, за уметника који иде укорак с временом. Много

касније знао је да каже за неке ствараоце, којима је био близак

по идејама (као што је био Јаначек), да су се сувише прегтустили

модерним струјанлша, и да са.м при том буде поносан што екстрем-

ни музички правци нису уздрмали његове концепције и утрозили

уметнички идентитет.

Међутим, још на студијама у Прагу (1904—1906), Коњовић

иије могао нити је желео да остане имун од утицаја савремених

тековина европске музике с краја XIX, а нарочито с почетка XX

века. Напротив, упознавање са светском музиком приликом студи-

рања у Прагу дало је Коњовићево.м стварању одлучујуће импулсе и

помогло му да својим делом европеизује српску музгоку између два

рата.

Ни после првог светског рата КоњовиН није по страни од зби-

вања у европској, посебно чешкој музици. Своје негативно мишље-

н>е о радикалним правцима изложио је знатно касније.3 То не значи

да његово мишл>ење није било истоветно када су збивања око „нове

музике" била сасвим актуелна двадесетих година овот века, мада

у раду Музички фолклор, његова вредност, нистоћа и интерпрета-

ција из 1936. године, дотичући се „нове стварности", Коњовић не

негира дубоку продуховл>еност елемената који карактеришу „тако-

звани музички интелектуализам", или објективни конструктивизам,

као релативну појаву, „нове стварности" у области музике.4 Ту Ко-

љовић одмах додаје да поред „нове стварности", непоколебиву „ствар-

ност од сутрг" представља музички фолклор који у уметничкој му-

зици «ије још казао своју последњу реч.5

О Коњовићевом сложеном и дубоком односу према фолклору

реферат оваквог обима не може да да ни издалека потпуну слику.

Укратко, ооим изворног народнот мелоса који представља оонову

Коњовићевог стваралаштва, Коњовићева естетско-уметтстка исходи-

шта до првог светског рата у Србији оу композиције Маринковића и

1 Петар Коњовић, Стеван Ст. Мокрањац, Нови Сад, 1981, стр. 43, 44.

2 Исти, Две оријентације у славенској музици, у: Књига & музици (срп-

ској и славенској), Нови Сад, 1947.

' Исти, Милоје Мшшјевић, Беофад, 1954, стр. 75.

* Исти, Књига о музици, стр. 24.

5 Нав. дело, стр. 25.
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Мокрањца. Однос Коњовићев према делу Стевана Мокрањца, које

му је служило као узор, представља такође студију за себе, у оквиру

Коњовићеве инопирације фолклором, музичким и текстуалним.

У Прагу су до првог светског рата у Коњовићевом видокругу

Рихард Вагнер и Руси, међу њима Бородин, Римски-Корсаков и Вла-

димир Ребиков, чешка школа: Сметана, Дворжак, Сук и Новак и

Словак Трнавски. О овоме сведочи и један од првих Коњовићевих

написа, трактат из музичке исгорије, објављен у Новој искри 1906.

године, тде је забележио и своје краткотрајно одушевљеље Едвардом

Григом и Гиставом Шарпантјеом.6

После првог светског рата Коњовић своје занимање поклања

опет руским композиторима — открива Мусоргоког — и чешкој му-

зици, првенствено Јаначековој Јенуфи, и, свакако, Новаковим обра-

дама словачких народних песама. Делимично оу га заинтересовали

и италијански веристи, као Умберто Бордано, и импресионизам Кло-

да Дебисија.

Крајем двадесетих година Коњовић се коначно формира «ао

композитор. Што се тиче његовог уклапања у токове југословенске

и европске Модерне и евентуално авангарде, да наведемо само да

је 1929. године, неколико дана пре премијере Кнеза од Зете у Бео-

градској опери и у време довршавања Коштане, бпла изведена у

Љубљани врло запажена по својим новинама Когојева опера Чрнг

маске. То је било и доба када Прокофјев ствара балет Блудни син

и другу верзију опере Коцкар, Шостакович оперу Нос, а Стравински

балет АроПоп Ми$а^1е.

Спомвнувши авангарду, није нам била намера да са крајње

„левим" композиторима упоређујемо Петра Коњовића ни у Југо-

славији ни у иностраном свету музике. Коњовић је и у односу на

ранијег Леоша Јаначека (наведена ттримедба о препуштању модер-

низму односила се на Јаначека после Каће Кабанове), остао у гра-

ницама „традиционалне" музичке уметности, углавном у оквирима

касног романтизма, изградивши свој музички језик под директним,

али продуховљеним утицајем фолклора, на непосредности импрови-

зационорапсодичног изражавања.

Дајући на тај начин у свом стварању примат мелодији, Коњо-

вмћ је не условл>ава хармонијом нити је њој подређује, већ је фор-

мира из декламације текста, чак и кад је инструментална. Отуда и

асиметричност Јвене конструкције која је сва подвргнута поихологи-

знрању. У музичком обликовању текста Коњовић, створивши свој

систем, „сам себи ствара законе",7 а самим тим и потпуно оригина-

лан речитативно-ариозни стил. Експресивност певане фразе коју је

КоњовиН на тај начин постигао могао је да оствари само изразито

музикално-песнички надарен композитор какав је он био. Коњовић

' Исти, Рихард Вагнер и модерна уметност, Нова искра, \Ш1/1906, бр. 9,

стр. 275—277; бр. 10, стр. 306—308; бр. 11—12, стр. 351—359.

; Милоје Милојевић, Песме за један глас и клавир од П. К. Божинског,

Српски књижсвни гласник, 1910, кн». XXV, св. 4, стр. 298.
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је у младости био заинтересован за писање стихова.8 Он није био

песник првог реда са литерарне тачке гледишта, али је то био са

музичко-драматуршке: био је музички песник. Поређења ради наво-

димо да и за Вагнера неки од његових аналитичара кажу да је био

спрега генијалног музичара и песника-полудилетанта.9 Резултат су

биле генијалне музичке драме. У нашем случају, код Коњовића, ре-

зултати на словенском терену су били ништа мање занимљиви од

Вагнерових оперских творевина.

Коњовић је већ у свом првом стваралачком периоду начинио

неколико композиција на сопствене текстове, независно од само-

сталне пеоничке музе која га је заокупљала, и ту се већ назиру

нека његова стилска опредељења. У време студија Коњовић је на-

писао солопесме Под пенџери (1905) и Вечерња п&сма (1906), хор-

ске композиције Дитирамб, Дижимо браћо чаше (1904), Најтежи

грех (1905), Химна српској песми (1907) и мелодрам Вече на мору

(1907). Осим песме Под пенџери у народском тону, то нису компо-

зиције карактеристичне за Коњовићево стварање, али је занимљиво

како комлозитор испробаиа себе на различиташ текстовима које је

срочио заједно са својом музиком. Међутим, међу њима треба издво-

јити Вечерњу песму, насталу под утицајем Ребикова, и мелодрам

настао под утиском чешких композиција сличног жаира и, по кази-

вању самог Коњовића, Ибзенове Жене са мора. Нарочито мелодрам

Вече на мору говори о афинитету врло блиском симболизму који

је онда продирао у српску литературу, са којим се Коњовић упо-

знао и у домовини и у Прагу, највише преко драма Ибзена, Метер-

линка и Војновића.

Можда не би имало значаја наглашавати да је у малом песни-

чком циклусу Мистерије® Петар Коњовић желео да супротстави

„апсолутни артизам" своје поезије „убојним фанфарама" тадање срп-

ске патриотске поезије, како се сам изразио у писму свом профе-

сору Тихомиру Остојићу,11 да тај његов став није био очевидан у

његовој музици и у приступу уметности уопште. Сетимо се само

речи из рецензије посвећвне изложби уметничке колоније у Бео-

граду и годишњици сецесионисте Макса Клингера: „Модерна умет-

ност је и национална, али се национализмом не даду иокрити умет-

ничке голотиње."12 Врло карактеристично за Коњовића коме је на-

цноналла и уметничка идеологија била тако рећи урођена и коме

је фолклор био алфа и омега његовог стварања. Овакав став је био

' Од тога је објављен мањи део. Милана Бикицки је у Рукописном оде-

љењу Матице сроске под псеудонимом Александар открила шездесет <>сам

страна Коњовићевом руком писаних песама под заједничким насловом ,Л1еа

СагтЈпа".

' ТћеоЈог ^. АЛогпо, Уегзисћ и&ег 1Ма%пег, РгапЈсГиЛ, 1974, стр. 104.
1Ј Бранково коло, XII, 1906, бр. 51/52, ступ. 1614, 1615; Савременик, За-

греб, 1917, стр. 280, 2^1.

11 У писму од 1. VII 1914 (из Земуна у Нови Сад); Рукописно одељење

Матице српске, бр. инв. 1457.

" Петар Коњовић, Дневни записци, Србобран, Загреб, ХХ1У/1907, бр.

39, стр. 1—3.
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и храбар и неуобичајен за оно време када су „убојне фанфаре" биле

врло актуелне, и уз то привлачно писање стихова утилитарно-патри-

отског садржаја. Но Коњовић се није определио, не рачунајући по-

времене излете, за стварање поезије, већ је сав свој дар лиричара

и драматичара уложио у музику и створио свој музички! стил првен-

ствено у вокалио-инструменталној музици, где је успео не само на

речима већ и иа делу да супротстави свој „апсолутни артизам" не-

уметничком схватању и реализовању националнот романтизма и

модернизма у српској музици, без обзира што је и сам писао своју

и компоновао на туђу поезију патриотског карактера. Али «ије ни

ова ни његова самостална литерарна продукција била одлучујућа

за стварање стила, већ српска и јутословенска драмска литература

великог формата, у композиторовој либретистичкој обради.

Коњовићев начин рада и музичког мишљења рефлектовао се

и у чисто инструменталној музици. Али, и Коњовић симфоничар нај-

више је дошао до изражаја у вокално-инструменталној музици. Је-

дна једина симфонија коју је у младости написао (1907) није била

за Петра Коњовића н« стварање света као за Брукнера или Малера,

нити средство интимне исповести као за Чајковоког. Симфонија је

за њега, као и за Вагнера, била увод за музичку драму, а музичка

драма апсолутна музика у смислу свеобухватности израза.13 Зато Ко-

њовић остаје на првом месту мајстор вокалне фразе, мајстор града-

ција на бази широко постављене мелодијске линије и кратко кон-

ципованих речитативних музичких фраза; њиховим повезивањем у

целину, музичку и психолошку, нарочито у операма, ствара велике

речитагавно-ариозне облике. V речитативно-ариозним мелодијама је

снага Коњовићевог израза и стила индивидуалног романтичара, сти-

ла који се манифестовао посебно у зрелој и последњој стваралачкој

фази у музичким драмама великог изражајног интензитета и пре-

фињене лирике.

13 Саг! ПаћШаиз, О1е 1Лсе Аег арзоћЧеп МизИс, Каззе!, 1978, стр. 120.
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Мозизо^а

8Т11ЛЗТ18СНЕ К1СНТ1ЖС УОМ РЕТАК. КОМЈОУ1С (1883—1970)

Ез Ј81 ћетезшедз 1е1сћ1, Ше згШзизсћеп МеЛтаЈе УОП Копјо-

УЈСЗ Миз11с ги Без1Јттеп. Шепп тап КОПЈОУШЗ ЗсћаКеп а!з Шег1с

зегђ!зсћеп осЈег ји§оз1а\\азсћеп МаИопаЈзШз сћага1иепз1ег1:, 151 <1аз

глуаг псћ1Ј§, ађег тсћ1 аизгеЈсћепЈ, ит аИе тлгезепШсћеп 2и§е ипс!

Хиапсеп «егае5 зсћорГепзсћеп ^ЈгЈсепз ги ег^аззеп. Ре1аг Копјоу16

ђе^апп з!сћ 1т 1Љег§апд уот 19. хит 20. Јћ, тм {огт1егеп, ађег т!1

зетег дапхеп На11ип§, тИ зеЈпег Уегап1а§ип§, зешег ВепЈсипдзаг! ипс1

§е!пет Ориз §ећог1:е ег гиг Мизј1с ипс! Јеп МизЈ^сегп Јез 20. Јћз.

А11егсНп§;5 ћа! ег зе1пе готапИзсће Вегјећип§ гиг Миз!!«; а!з Кипз*.

аисћ а!з 8сћпЛ51е11ег, Бе1ђећа11:еп ипс! ЈаЈигсћ еЈпеп готаШЈзсћеп

Ки]1 (1ез Кип81шег1с« §ерНед1. А1^ Топза1гег ипс1 И1:егаС \^аг КОПЈОУ!С

Јег Ше11 <1ет Орег, ђг\у. с!ег <1ез МизИсгћеагегз 2и§епе1§1. А1з Кот-

роп1з1 \^аг ег §1е1сћге111§ аисћ т Јеп апс!егеп Са11ип§еп егЈоЈ^гешћ.

Копјспдс зсћпеђ Шп5 Орегп, Миз11с Шг 2\уе! 8сћаизр1е1е, хше!

1\1е1о<1гатеп, НтЕ §гоззе зутрћопЈзсће Котро5111опеп, 2\уапх1§ 1п-

51гитеп1а1- ипЈ Каттеп^егЈсе, <1ге1з81§ СћогЈсотрозШопеп ипс! ћип-

ЈегМг^е1зз1^ УеЈег ђг\у. УоИсзПеЉоагђеИипдет. В1е Вегићгипд т11 <1еп

тос!егпеп 51гбтип§еп посћ ^аћгепс! зетег Ргадег 81и(11еп (19СМ—

1906) §ађ зеЈпет ЗсћаГГеп еп1зсћеЈс!епс1е 1три1зе. Ва« егто§Нсћ1е

Еигорш«1егип§ с!ег зегђјзсћеп МизхЈс 2\\пзсћеп Јеп ђеМеп ШећЈспе-

с!игсћ зетеп ЕтНизз. 1п Јјезег 2е11 тасћ1е з!сћ КОПЈОУ!С аисћ

Јег »Меиеп ЗасћНсћЈсе!!:« уег1:гаи1, ађег Шг Шл 1а§ с!1е »8асћН-

УОП тог§еп« т Јег^ Ро11с1оге, Шзег сИе зеЈпег Ме1пип§ пасћ т

с1сг Кип.<;(ти811с посћ п1сћ1; Јаз 1е12!е АЛ^оП §езргосћсп м/аг.

1пс1ет КОПЈОУЈС, егти11§1 с!игсћ Ве1зр1е1е аиз Јсг гиззгзсћеп ипЈ

1ксћесћгзсћеп Мгш1с, УОП Миззог§;51су ипЈ Јапасе^, зете зећг рег-

зопНсће АиНазип^ уоп с!ег Ап\уепс1ип§ с!ег Ро11с1оге т зетег Миз11с

ит5е!21е, луигЈе ег Еп<1е с!ег гшапгЈдег Јаћге епс!§иШ§ 2ит Ве§гип-

Јег етег ђезопсЈегеп зра!готап1:15сћеп па11опа!еп МоЈегпе т с1ег е!П-

ће!т1зсћеп ипс! з!аш1зсћеп МизЈ1с. В^езег На11ип§ ђНећ ег 1геи ипс1
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СТИЛСКИ ПРОФИЛ КОЊОВИНЕВЕ ОРКЕСТАРСКЕ

МУЗИКЕ

МЕЛИТА МИЛИН (Београд)

Петар Коњовић је био први српски композитор оркестарске

музике европског ранга. Наставивши пионирски рад Даварина Јен-

ка на том пољу, већ је у најранијим композицијама приказао уз

свежину надахнућа и солидну технику. Међутим, увек је Коњовић

био познатији као аутор опера и вокалне музике уогапте него као

композитор инструменталне музике. Његово оркестароко, па и ка-

мерно стваралаштво, остало је у сенци Лирике и Коштане. Отуда

вероватно недостатак посвбних радова о оркестарској и камерној

музици, са изузетком прилога Буре Јакшића о Симфонији у с-то11и.

А управо је ово дело прва симфонија у српској музици, ако не ра-

чунамо неколико ранијих изгубљених покушаја или гогових осгва-

рења других српских композитора, као и ђачки рад Милоја Мило-

јевића из 1903. године. Коњовић је аутор и прве симфоиијске поеме

и првих симфонијских варијација у орпској музици.

Прва комлозиција коју је посветио оркестру била је симфо-

нијска поема ЗегНа 1Љега(а (1906), његов дипломски рад из Прага.

Следила су дела: Симфонија у с-то11и (1907), Симфонијске варија-

ције На селу (1915, рев. 1935), Концерт за виолину и оркестар Ја-

дрански капричо (1936) и симфонијска поема Макар Чудра (1945).

У оркестарске композиције рачунамо и свите које је Коњовић на-

чинио из својих сшера — најпоз«атија је из Коштане — Симфониј-

ски триптихон. Као заокружена композиција која се и самостално

изводи, компонована је Увертира за оперу Сељаци (1951), једина

„права" увертира у Коњовићевим операма. Исто тако, уврштавамо

овде оркестарске делове сценске музике за драму Пера Сегедшшц

од Лазе Костића (1940) и две прераде. Ради се најпре о клавирској

композицији Легенда (1907), коју је Коњовић оркестрирао 1915.

године (дело, пронађено у ауторовој заоставштини, остало је неиз-

ведено до данас). Друта прерада је композиција за гудачки орке-

стар Три псалма (1964), настала из Псалма за виолину и клавир

(1917) и два духовна хора.

У Коњовићевим оркестарским комлозицијама из првог сгвара-

лачког периода — значи до краја првог светскскг рата — очигледна

је постепена али стална узлазна линија. 5ег6/а ^ЉегаШ и Симфонија
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већ поседују типично симфонијски израз и логику развијања.1 Ле-

генди је Коњовић пришао вероватно као вежби у оркестрацији, а

из исте, 1915. године, датира један много значајнији покушај — рад

на Симфонијоким варијацијама На селу. Избором теме Пушчи ме

из X руковети Стевана Мокрањца за основу ових варијација, Коњо-

вић је одао лочаст композитору коме се дивио, умрлом годину дана

раније. Подсећамо да ово дело, какво га данас познајемо, потиче

из 1935. године, тј. да је композитор прерадио, и то дубоко, ранију

верзију.

Измећу два рата, у свом другом стваралачком периоду, Коњо-

вић се посветио првенствено оперском стварању, али није занемарио

оркестароку музику. Радио је на Симфонијском тршгтихону, сасгав-

љеном од три оимфонијска дела из опере Коштана. Понет стварањем

Коштане и Симфонијског триптихона, композитор је пожелео да

преради варијације На селу. У овом периоду Коњовић је компоно-

вао још Јадрански капричо и музику за драму Пера Сегедшшц. Та-

ко оу тридесете године овог века изузегшо плодне за Коњовића као

композитора оркрстарске музике. После другог светског рата, у свом

трећем стваралачком раздобљу, Коњовић је написао симфонијску

поему Макар Чудра и Три псалма за гудачки оркестар.

Симфонијски триптихон, На селу, Јадрански капричо и Макар

Чудра припадају врховима Коњовићеве музике за оркестар. У њима

је комлозитор приказао разрађену технику изградње обимних и до-

бро уравнотежених ставова. Коњовић је уметаик експанзивнсхг на-

чина музичког мишљења, а то се у једном делу његове оркестар-

ске музике огледа у њеном епском и често наративном карактеру,

као и у широким, а! Егезсо потезима изградње облика. Нема оштре

конфликтности, драматика произилази из унутарњег развоја тема.

Већ из самог прегледа Коњовићевог оркестарског стваралаштва

очигледно је да је оно скоро у потпуности програмски концип^ирано.

Познато је да је Коњовић поседовао афинитет према литератури,

који је дошао до изражаја пре свега у операма и вокалним фор~

мама. Јасна је литерарна основа Симфонијског триптихона и Макар

Чудре. Међутим, и када у компоновању оркестарске музике није

био ослоњен на књижевне теме, Коњовић је осећао потребу да про-

грамски осмисли овоје стварање. Тако је дао и врло специфичне,

сликовите напомене уз ставове варијација На селу, а сугерисао

атмосферу Јадранског каприча, све на ггипично романтичарски на-

чин.

Код дефинисања Коњовићевог стила, посебно оркестарске му-

зике, поћи ћемо од термина „неоромантичарски реализам", којим

музиколози — мећу којима је Драготин Цветко био први — обе-

лежавају његово стваралаштво.2 Заиста, музичко-изражајна средсгва

су најчешће иеоромантичарска, док реалистичке црте можемо наћи

1 Оба дела је прерадио Бура Јакшић. У чланку Крњовићева симфонија,

Звук 58, 1963, стр. 361—366, Јакшић објашњава какве је интервенције чинио

приликом прераде тог дела.

2 Драготин Цветко, Стваралачки лпк Петра Ксимзвића, Звук 58, 1963, стр.

350.
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у његовим вокалним делима. Динамична стилска ситуација (времена

у којем је Коњовић стварао, учинила је да су стилске карактери-

стике његовог оркестарског, као и целокупног дела, променљиве,

мада је задржан неоромантичарски оквир; тако се може говорити о

његовим композицијама са доминантним раноромантичарским или

неоромантичарским елементима.

У групи дела у којима преовладавају раноромантичарске црте

могу се уочити и карактеристике класицизма. Форма је заснована

на класицистичким узорима, структура је периодична, став прете-

жно хомофон, хармонија у оквирима раног романтизма, израз ро-

мантичароки. То су особнне утлавном раних дела (5ег&ја Шоегаш,

Симфонија, Легенда, прва верзија Симфонијских варијација На се-

лу). Иако Зегћга НВегШа има тематику класицистичксхг типа, облик

је рапсодичан; тако већ у Коњовићевом првенцу уочавамо спонтан

приступ грађењу форме, са нагласком на слободном тематском раз-

вијању импровизационог типа. Са досга слободе је конципирао и

облик Симфоније. Фактура је хомофона, у развоју тема нема чврш-

ћег контрапунктског рада и већ се испољава Коњовићева склоност

ка варијационом развоју. Први колшозиторов стваралачки период,

када су настала поменута дела, треба тумачити као фазу у изград-

њи његовог индивидуалног стила, када још није био доопео до пуне

стваралачке зрелости.

Коњовић је за своје позно дело — оперу Сељаци — написао

Увертиру, која, као и композиције са доминантним ранороманти-

чарским цртама, садржи елементе класицизма, али је њихов смисао

сасвим друкчији. Тежећи моцартовском изразу, компоаитор је у

Увертири свесно класицизовао и поједноставио свој музички језик,

што се може довести у везу са неокласицизмом, али и духовном

климом времена у којем је настала.

У групу дела са доминантним неоромантичарским елементима

спадају Јадрански капричо, Макар Чудра, Три псалма и делимично

Симфонијски триптихон. Заораво, Триптихон има јасне романтичар-

ске карактеристике «оје га повезују са делима руске и чешке на-

ционалне школе и на својеврстан начин са Руковетима Стевана

Мокрањца.3 Значајно дело из ооменуте скупине су и Три псалма,

колшозиција богато хроматизована, експресивне мелодике и разра-

ћеног контрапункта.

Сва Коњовићева дела са изразитим неоромантичарским особи-

нама су слободног, наглашено рапсодичног облика, непериодичне

структуре, разновроне ритмике и метрике, линеарног воћења гла-

сова. Музика је тонално лабилна нарочито у оним ситуацијама, че-

стим иначе V Ксхњовићевим композицијама, када та лотика развоја

појединих мелодијских линија толико понесе да се може стећи уга-

сак да је хармонску димензију ставио у друти план. Врло сложене

акордске структуре могу стајати поред контрапунктских мелодиј-

3 Надежда Мосусова, Петар Коњовић — живот и дело, монографија

у рукопису (део о Чочечкој).
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ских токова, где вертикални резултат као да је понекад препуштен

случају.

Чини нам се да се Гојовијевим тврмином „касноромантичарска

модерна" доста адекватно може дефинисати зрело Коњовићево ор-

кестарско дело. Детлеф Гојови је руску музику првс три деценије

XX века поделио на „касноромантичарску модерну" и „линеарну

модерну".4 Ове категорије могу да се прилагоде разнородним стил-

ским ситуацијама тог времена, али се само у једну од њих тешко

може оместити сгваралаштво било ког значајшијег композитора, па

тако ни Коњовићево. Линеарна модерна, са Стравинским као глав-

ним представником, хармонски је дисконтинуирана, форма тежи

архитектонским обрасцима, ритмика је изразита. По Гојовију је

Скрјабин типични екшонент позноромантичароке модерне, која се

одликује вертикалним контивуитетом хармоније (тј. хармонски прин-

цшга су још на снази), ритмиком без оштрих акцената, органском

фсфмом. Али, ако бисмо термин „позноромантичарска модерна" де-

финисали као музичко стваралаштво које из сфере стила позног

романтизма чини пробоје ка имлресионизму и екопресионистичкој

модерни, ова ознака би се могла у потпуности применити на Ко-

њовићево стваралаштво, и то како на оркестарско и инструментално

уопште тако и на вокално.

За разлику од Коњовићевог вокалноинструментално(г ствара-

лаштва, у којем се може указати на извесне елементе екопресиони-

стичке оријентације, како у свом делу о музичком експресионизму

у Србији образлаже Марија Бергамо,5 у његовим оркестарским де-

лима нисмо нашли такве примере. Повремено се јаиља импресио-

нистичко ооветл>ен>е, као уосталом и у целом његовом опусу (изра-

зит пример у ередњем ставу Јадранског каприча). У Јадранском ка-

причу дисперзивност оркестарског звука може да асоцира на импре-

сионистичке поступке, као и рафинирани оркестарски колорит. У

теми мора (II тема) у Макар Чудри такође запажамо импреоиони-

стичке боје. Можемо навести и примере II и V варијације из Симфо-

нијских варијација На селу, као и Кестенову гору (средњи отав

Симфонијског триптихона) . Гледајући шире, Коњовићев карактери-

стични линеарни начин вођења гласова ствара у неким случајевима

хетерофонију у оркестрацији, што често даје као резултат импре-

снонистички звук (види музички пример).

Коњовића сагледавамо и као настављача „средњоевропског сти-

ла" с краја XIX века. Под овом синтагмом, која је скоро уведена

у музикологију и нема још сасвим прецизирано значење, разумемо

германску музику, првенствено оимфонијску, која је највише ути-

цала на стваралаштво не-германских композитора на територији

Аустро-Угарске. Тако се она користи при дефинисан.у стила раног

4 Ве11еГ Сојохуу, Меие $о\нје11$сће МизИс Лег 20ег ЈаНге,

1980.

' Марија Бергамо, Елементи експресионистичке оријектације у српској

\>зици до 1945. године, Београд, 1980, (поглавље о Коњовићу, стр. 37—54).музици
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Иричачр бр. 1. Петар Кснвовић: Макар Чудра, тактови 72—73, Музичка издања

САНУ бр. 5, Београд, 1964, стр. 17.
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Бартока,6 а може се применити и на чешку музику прошлог века,

коју је Коњовић врло добро <упознао током својих прашких студија.

Коњовић је тако природно усвојио музички језик „средњо-

европског стила", са јаком инклинацијом ка словенској музици.

Овим се не оповргава утицај који је примио од српске музичке

традиције XIX века — ма колико она била скромна. Умео је да

издвоји оно највредније из те традиције — израз националног духа

у остварењима Мокрањца и Маринковића — и да на тој основи

дал>е гради. У том процесу је створио индивидуални језик „источне

оријентације", да употребимо сада и Коњовићев термин.7

Коњовићево национално усмерење доводи га у везу са оним

европским композиторима његове генерације који оу имали сличан

однос гарема фолклору, а из сфере неоромантизма се отискивали

према екопресионизму. Његов оркестарски опус, који је вредан при-

лог музици словенских школа, представл>а врло значајну степеницу

у развоју српске музике, од Јенкових увертира до богатог симфо-

нијског стваралаштва педесетих и шездесетих година овог века.

МеШа МШп

ТНЕ 5ТУ1Л5Т1С РКОРЊЕ ОР КОШОУ1С'5 ОКСНЕ5ТКА1, СШТР1ЈТ

Зиттагу

Ре1аг Копјстб \^аз 1ће Вгз! ЗегМап сотрозег о( огсћез1га1

тиз!с оГ ћ1§ћ гапЈс. Вие 1о ћЈ5 Бе1П§ тоге рори!аг аз уоса! сотрозег,

ћ!8 огсћез1:га1 ппшс ћаз з!ауе<1 1п 1ће зћас1о\у оГ 1ће орега Ко&апа

ог 1;ће 5ст§ со11ес11оп Нпћа. II шаз Копјоу1б л^ћо ллпго1е 1ће Кгз1

5егђ1ап зутрћопу (1907), 1ће Кгз1 зутрћошс роет (ЗегМа 1Љега1а,

1906) апс! 1ће Игз! зутрћотс уапаИопз (Л^а зе1и, 1915, геу. 1935).

Атоп§ ћ1з Кпе81 огсћез1га! сотроз!1;1ОП5 \^е Јтс1: ЗгтјотјзШ

ШрНћоп (а 8ш(е Јгот 1ће орега Ко$1апа), ЈаДгап&г Јсарпсо (а у!о1т

сопсеЛо) апс! Ма&аг Си&га. (а зутрћошс роет).

Копјоуас а5'51гш!а1ес1 1ће ти51са! 1ап§иа§е оЈ Ље епс! оГ 1ће

Х1Х1ћ сеп4игу — 1ће 1ап§иа§е оЈ 1ће 5о-са11ес1 »сеп1га! Еигореап

51у1е«, \^1Ш 51гопб шсНпа^шпз Ш^уагЉ 51аг тиз1с. 1п зоте оЈ ћ1з

огсћезгга! сотрозШопз еаг!у готап11с ^еаШгез аге <1оттат апс! 1а1:е

готап1:1с т 1ће о1ћег$. Тће геБпес! огсћез1га1 соЈоиппе апс! ће1его-

рћоп!с огсћез4га11оп еуоЈсе зотеМтез а85ос1а11опз 1о 1тргезз1ОП1811с

ргосесЈигез. КопјоУ1с'з огсћез^га! ои1ри1 соиШ ђе арргорпа1е!у с!еВпе<1

аз ђе1оп§шд 1о тоЈегп 1а1:е-готап1;Јс в1геат оГ 1ће 20гћ сепШгу.

4 Епс 8а1гтап, ТшепИе1ћ~Сеп1игу Мив1с: Ап 1п1гсн1ис1шп, Ке\у Јегзеу,

1967, сгр. 71.

7 Петар Коњовић, Две оријентације у славенској музици, Књига о му-

зици, Нови Сад, 1947, стр. 117—126. Словенски крмпозитори су посматрани као

представници источне или западне оријентације. Најизразитији композитори

источне оријентације су, према Коњовипу, Муооргски, Бородин и Јаначек.



КОЊОВИН И ЈАНАЧЕК — ОДНОС ИЗМЕБУ

СТИЛА И МЕТОЛА

МИРЈАНА ВЕСЕЛИНОВИК (Београд)

Формирање музичке поетике Петра Коњовића припада оној

теоријској равни коју је могуће представити најбитнијим елементи-

ма односа једног ствараоца према његовом уметничком узору. При

томе се под узором подразумева естетска чињеница (схваћена у «ај-

ширем смислу речи) из исте уметничке гране на којој се један

стваралачки субјект изградио у изражајно-техничком и стилском

погледу. Узор је, наиме, увек у дослуху са урођеним психолошким,

социолошким и естетским бићем оубјекта, са његовим латентним

садржајима, карактеристикама, опредељењима, те помаже стваралач-

ким поривима једног аутора да се уобличе, да се изразе; он под-

стиче креативне потенцијале на пут до самосвојности.

У светлу таквог поимања проблема, као Коњовићев уметнички

узор издиже се Леош Јаначек, један од оних композитора који су

указали на виталност идеје националних школа у музици XX века.

Јаначек — како је то и сам Коњовић рекао — „у својим најдубљим

емоцијама слути да у себи носи закон по коме ће из. . . народних

елемената моћи да гради и ствара и да даје нову оригиналну му-

зичку садржину музичким облицима, којима богати савремену му-

зику."1

Ова идеја треперила је и у Коњовићевом духовном свету; и

он је у себи слутио закон фолклора као почетне вредности личног

стваралачкот казиваља. Осетио је — а то каоније и теоријски екс-

плицирао — да у музичком фолклору леже не само музички на-

носи векова, наноси који су — по временској и жанровској верти-

кали — срочили своје конкретне мелодлјско-ритмичке обрасце, тиме

поставили и латентне хармонске, већ да та фолклорна материја про-

говара и психолошким карактеристикама народа који је тај фолк-

лор градио и услојавао. А у њему нужно оставио и отиске свога

укуса и свога понашања. Те особине — психолошке, естетоке и со-

циолошке у крајњој линији, у равни фолклора су, овде, актуелније

на нивоу урођеног него стеченог, колективно несвесног него колек-

тивне свести. Јер је на нивоу урођеног фолклор завибрирао у самом

1 Петар Кољовић, Две оријептације у славенској музици, у: Књша о

музици српској и славенској, Нови Сад, 1947, стр. 124—125.
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Коњовићу као његов урођени слој. Естетски, пре свега: Коњовић

га је доживео као материјализацију свог природнот уметничког уку-

са. Извесно, зато је рекао да су „композитори у фолклору. . . нала-

зили елементе сродне идејама и врењима у сопственој инвенцији."2

Урођени слој стваралачког субјекта, међутим, представља тек

предиспозицију за неки тип уметничке реакције, предиспозицију ко-

ја се може али и не мора развити у одређеном смеру. Јер на путу

учења, избора и сазревања еопственог стилског језика, почетни естет-

ски став може делимично или потпуно да се измени с обзиром да

је будући стваралац још увек личност отворена, по себи није фор-

мирана, те је подложан утицајима. Но, логично је претаоставити

да ће се тај будући уметник првенствено повести за оним узорима

који својим профилом годе његовом природном уметничком укусу,

који му пружају подршку. У том случају, почетни естетски став јед-

ног стваралачког субјекта остаје у суштини неизмењен, мада нужно

проширен и потврђен новим аргументима. Тако је Коњовић сусрео

грандиозно дело Стевана Ст. Мокрањца, које му је донело потврду

могућности уметничког стварања на основи фолклорне старине.

Са сигурношћу уверења у такву концепцију музичког изража-

вања, и са већ извесним бројем композиција надахнутих управо Мо-

крањцем, Коњовић је дошао на прашко тле где је прикупио нове

податке о истој идеји. Међу њима, збирке словачких народних пе-

сама Вићеслава Новака и Микулаша Шнајдера Трнавског које су

изазвале Коњовићеве аналогне реакције, руску национално-романти-

чарску школу и — стваралачку поетику Леоша Јаначека.

У њој је Коњовић најјасније препознао свој однос према при-

роди и човеку као исходиште става према фолклору у уметничком

стварању, а, у Јаначековој конкретној изражајно-техничкој сфери,

адекватан инструментаријум за реализовање сопствених идеја. Ја)на-

чекова композициона техника је, тако, за Коњовића имала значај

стеченог слоја, месода који је он прихватио, стваралачки савладао,

те применио у приступу нашем музичком фолклору и његовој умет-

ничкој транспозицији. Коњовић, дакле, не само да је са Јаначеком

резонирао на плану идеје већ и на плану њезине интерпретације.

„Усвојивши" Јаначека као школу, као начин приступа предмету сво-

је уметничке пажње, усвојивши га свом разуђеношћу своје креатив-

не имагинације, Коњовић је дошао до себе као зрелог и незавионог

ствараоца. Јаначек је Коњовићу прави узор: зато Коњовић са нивоа

своје аутономности а на истом поимању одредница националне шко-

ле, са Јаначеком достојно кореопондира.

Тако Коштана и Мудра лија, назначимо само ова остварења

поменутих аутора, уопостављају аналогије по готово свим својим

димензијама.

Коњовић, као и Јаначек, проматра једноставнот човека у сло-

жености његове психе, емоција, реакција у конкретним и то веома

компликованим животним заплетима. То је човек који — како би

' Пегар Коњовић, Музички фолклор, његова вредпост, чистота и интер*

претација, у: Огледи о музици, Београд, 1965, стр. 63.
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то Коњовић формулисао — „тргш и бори се са овојим тешким и

нерешивим 'ја', с одблеском радости понекад и, најчешће, меланхо-

лије, бола и патње, и самилости."3

Да би своја запажања уметнички исказао и уобличио, да би

музички одговорио тој „психолошкој истини",4 Јаначек се окренуо

не оном дескриптивном, већ суштини, симболу, експресионистички

схваћеном језгру. Обратио се говорној речи једноставног, припро

стог човека из народа, народном језику у чијој је изражајности на-

шао сублимни екстракт музичког фолклора свог поднебља.

Коњовићева је методологија идентична. Исходиште јој је, та-

кође, реализам средине. Већ поменута опера Коштана, на пример,

у средиште поставља женски лгас који носи сав терет навика и пред-

расуда традиције, а чију судбину фатално одређује духовни свет

старовремскога Врања. Коштана потиче из нашег фолклора и то

јој, у Коњовићевој личној уметничкој интерпретацији, којом је ина-

че уздиже на ниво универзалног проблема, даје аутономију у односу

на Јаначекове женске ликове. Тако Коштана и Циганка Теринка не-

мају исти, пре свега друштвени статус па самим тим умнотоме ни

лични. За разлику од Коштане, Теринка Јаначека остварује личну

срећу, остварује је својим избором, чиме изазива одређене психо

лошке реакције људи који су за њу емотивно везани. Те реакције,

иако носе у себи јаку црту разочарања и специфичних емоционал-

них померања, испољавају жал за оним што је прошло на један

готово импресионистички начин: осветљењем, бојом, можда бисмо

могли рећи ностал!гијом амбијента, како је то нарочито назначено

у другој слици трећег чина.

Коштана, пак, нема слободу избора. Као лик дефинисан патри-

јархалном вољом средине, она без мотућности отпора подноси своја

унутарња трења. Решење њене судбине исписано је екшресиони-

стичком неумитношћу обичајног права старога Врања. Стога и ли-

кови око Коштане реагују експресионистички интензивно, заправо

дубоко, суштински фолклорно.

Закључне слике опера Коштана и Мудра лија, противстављене,

о томе најбоље сведоче. У оба дела крут се затвара. На импресио-

нистички светао начин у Лишки: у двострукој симболичној радњи,

наиме, остаје да живи мала, „нова" лија. Но, Коштанин круг је

дефинитиван и експресионистички трагачан: „Твоја листа, горо", ка-

же Коштана, „опет ће се врати, моја младост. . . никад ни довека."

Фолклором је примарно одређено и само музичко ткиво дела.

Његову срж, истакли смо, Коњовић — попут Јаначека — налази у

самом језику, а за њом посеже на начин аналоган Јаначековом на-

псвку. Напевку «ао целини која је тек назнака по себи, семанти-

чка чињеница која музички фиксирана на оонови израза којим је

интерпретирана ттредставл>а, заправо, пут пробијања фолклорног му-

зичког (и не само Агузичког) талога „из подсвести у свест". Из оонове

„свачије" до креације дубоко личне. Зато Коњовић и каже да „му-

' Петар Коњовић, Леош Јаначек, нав. дело, стр. 142.

4 Наз. дело, стр. 147.
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зичар који (напевак — прим. М. В.) фиксира артикулисаним тоном

има да нађе. . . праву меру у тонском изразу и да узме интервал

који одговара лсихолошкој истини".5

Тако крај дијалога између Митка и Коштане у 6. слици пред-

ставља једну јарку психолошку реалност. Не само зато што је у

њему музички рељеф недвосмислено проистекао из интонационо-

-ритмичких флекоија текста, већ и зато што је тај музички рељеф

овде изразит као једна динамична драматуршка сарадња музичких

чинилаца. Међу њима — што се код Коњовића можда ређе догађа

— чак и мелодија овде може да слови као један од нивоа синтезе,

а не само као „последица" коју је могуће идентификовати у мањој

или већој мери.

Зато метод који налаже да се, на пример, речи „тамо, тамо"

артикулишу у четворочетвртинском такту са осминским покретом

најпре силазне чисте кварте, а потом силазне чисте квинте,6 или,

рецимо, текст

„свирке ће да ти свирају,

песме ће да ти певају,

сви ће ти да се радују"

— као варијантно понавл>ање мотива који чи«е секундни покрети

шеснаестинске квинтоле, те одиос прима оилазна кварта — осмин-

ске пунктиране триоле у такту 4/4 (код студијскот броја 303), значе

методолошку доследност, али тек у чигавом музичком контексту епи-

зоде добијају значење стилског елемента. Наиме, то мотивско језгро

(које се, иначе, припремало узнемиреним метроритмичким током у

деоници Митка а праћеним постепеним линеарним наслојавањем ор-

кестарских инструмената) очигледно је представл>ало унутрашњи

импулс читавом околном музичком ткиву сазданом на мање или

више удал>еним мелодијско-ритмичким варијантама поменутог мо-

тива.

На исти начин озвучене су и већ наведене Коштанине закључ-

не речи. Овде, у својој примарно мелодијској физиономији, оне под-

стичу аналотно оркестарско ткање које, стога, органски сраста са

деоницом главног лика. И као да се над педалом тимпана и контра-

баса, кроз тремола гудачких инструмената, Коштанина мелодија раз-

лаже, умножава и варира одјекујући у звуцима обое и соло вио-

лине постављених иза сцене (од 4. такта после броја 310), захвата-

јући постепено све згуснутије оркестарско ткиво. Читава епизода,

дакле, израста и кулминира на основи унутрашњег потенцијала на-

пред наведених Коштаниних речи.

Но, и где реч код Коњовића није непосредно присутна, на-

певак делује као иницијатор настајања музичког ткива. Понегде у

Коњовићевим инструменталиим композицијама можда већ и као ка-

' Нав. дело, стр. 147.

6 Реч је о 9. такту после студијског броја 301 у партитури опере Кош-

тана коју је иадало Удружење композитора Србије, 1968. године. Сва аналогна

места у овом тексту позивају се на исто издање.
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рактеристика музичког рукописа, али у Коштани пре свега као му-

зичка транопозиција латентног текста, чиме одређена инструментал-

на епизода постаје драматуршки високо фувкционална. У том сми-

слу, и Коштанине речи ". . Је ли то та голема, пуста, тамна гора. . .",

нтд., представљају симболичну садржинску потку прелудијума 6. сли-

ке. На педалном тону ћ у басовима и тимпанима, у смислу облика

а и{ аг итд., оркестарски постепено нарастају мелодијски кругови

песме „Црни горо": кроз ток неозначене полиметрије у такту 9/4,

кроз модалне мутације на тону ћ и пораст хармонске напетости у

акордици терцне структуре, при чему се — више колористички него

функционално — мелодијски условљен интервал чисте кварте по-

времено рефлектује и у вертикали. Након снажне кулминационе

плохе дате у широким неоромантичарским потезима оркестарског

ШШа, а са унеколико импресионистичким вибрирањем боје, матери-

јал се нагло редуцира на свој „прапочетак" — неумитни педални

пулс.

По методу јаначековска, по стилу непоновљиво Коњовићева, та

Кестенова гора (прелудијум пред 6. слику!) стоји према Јаначековој

шуми у Лишки ГОТОБО као симбол једне другачије судбине, у крај-

њој линији једног другачијег фолклора: импресионистички осунча-

на, подневно смирена а ипак најприродније активна, она је део Те-

ринкиног поднебља. Тамна и злослутна, Кестенова гора део је једног

нашег локалитета. И Теринка и Коштана симболично оу везане за

шуму, за природу; само — Коштана у њој има један неприродан

век.

Дакле, као што Коњовић каже, „веза између тла и музике није

пука сентименталност. . . већ чиста стварност. . . у којој лежи нај-

суштаственији израз односа између духа н материје".

Без Јаначека као свог правог узора, Коњовић тај однос, веро-

ватно, не би уметнички тако снажно исказао. Он га је пре сусрета

са Јаначеком наслућивао, али у Јаначеку га је сатледао у конкре-

тизованом виду. И то управо оном који је могао да покрене његове

латентне стваралачке пориве ка сопственом уметничком идентитету.

7 Пстар Коњовић, Две оријентације. . ., нав. дело, стр. 125.
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М1гјапа УезеИпо^М

КОШОУГС АМО ЈАМАСЕК — ТНЕ КЕ1АТ1СЖ5Н1Р ВЕТШЕЕ^

5ТУ1.Е АМВ МЕТНОВ

8 и т т а г у

1п Ље 1ех1 »Копјоу1(5 ап<1 ЈапабеЈс — 1ће К.е1аиопзћ1р

31у1е апс! МеЉос!«, 1ће Гогта^оп оЈ 1ће тизЈса! рое1шз о{ Ре1аг Ко-

ијстс 15 регсе!уе(1 оп а 1ћеогегјса1 1еуе1 1:ћа1 сап Бе рге«еп1ес1 Бу {ће

сотропеШз о^ Ље ге1а1шп8ћ1р ће!:\уееп а сгеаШг ап<1 ћ1з аг1;181цс

тос1е1. Тће сотрозег'з ге^аИопзМр \У11ћ ^еоз ЈапабеЈс 1з сИзсиззес!. Не

а геа! тос!е1 Гог Копјоу1б: 1ће аез1ће11с »КеШ« Ггот 1ће зате

Бгапсћ \^ћеге 1ће сотрозег'з сгеа1;1уе епШу §гелу т 1егтз оГ

п1^ие апЈ з1у!е.

Копјоу!с ^таз ГатШаг \^11ћ 1ће §гап(11о5е \^ог!с оГ 51еуап 51. Мо-

Јсгапјас \ућ!сћ сопПгте<1 1ће ро5з1ђ1Н1;у о( аг^зИс сгеаИоп ђазес! оп

апс1еп1 РоШоге, 1ће 1;гас111:1оп о( 1ће К.изз1ап па11опа1-готап11с зсћоо!,

ђи1 11 шаз 1п 1ће сгеа11уе роеисз оЕ ЈапабеЈс 1ћа1 ће тоз1 с!еаг!у

гесо§п1гес1 ћ!з ге1а1шпз 1о\уагс15 паТиге ап<1 тал, ав 1ће ЈерагШге

ро!п1; оЈ ћ!з розЈ11оп 1о\д/агс1з Јо1]с1оге т аЛ1з11с сгеа1шп. 1п Јапабе^'5

сотро8Ј1Јопа1 1есћш^ие ће еуеп 1еагпес1 а те1ћос! 1ћа1 ће ассер1е<1

апс! сгеаЦуе1у таз!;егес1 1о 1ће 1еуе1 оГ ћ!з О\УП з1у!е.

Тћ1з ра1ћ Јгот те1ћос1 1о з1у!е, а ра1ћ т \ућдсћ *ће реор1е'з

\уогс1, 1ће зро^еп шогЈ, 13 регсе1уе(1 аз а зиђНте ех1гас1 оЈ тизЈса!

Го11с1оге, ђ!оззоте<1 1п 1ће тиз1са1 рагатеГегз оГ 1ће сотрозег'з СПУП

з1у!е, ргезепге<1 оп 1ће ехатр!е оР 1шо орегаз — МиЛга Ија (Тће Ш1зе

Гох) (ЈапасеЈс) апс! КоМапа (Копјошб) — 1з 1ће теАНаИ^е ап<1

1ћгеа<1 оЈ 1ћ1з рарег.



ТЕМАТИКА ПРВЕ ОПЕРЕ ПЕТРА КОЊОВИЕА

У ИСТОРИЈИ СРПСКЕ ОПЕРЕ

МИРКА ПАВЛОВИК (Београд)

О настанку свога оперског првенца Женидба Милоша Обилића

говори Петар Коњовић у једном овом писму Тихомиру Остојићу из

Сомбора 1916. г.1 Из тих комлозиторових редова као и из неких

написа2 сазнајемо да је подстицај да се млади Коњовић упусти у

овај „подухват" било гостовање Српског народног позоришта из Но-

вот Сада у Сомбору 1900, када је приказана опера Чаробни стрелац

од Карл Мариа фон Вебера. У тој представи је, као иопомоћ, уче-

ствовао и хор ђака Учитељске школе који је припремио ученик Пе-

тар Коњовић.

Први сусрет са опером учинио је очигледно такав утисак на

младића да се он одлучио, како зна и уме, да и сам покуша да на-

пише оперу. Првобитна намера му је била да компонује дело на

основу комада Дојчпн Петар од Милана Савића. Но брзо се предо-

мислио и као основу за свој либрето узео шев Женидба Милоша

Обилића од Драгутина Илијћа.

Иако га је песник већ био замислио као неку врсту либрета,

млад-и Коњовић је текст прилагодио својим потребама: нешто га са-

жима, речи неких личности пребацује другим, неке дијалоге и изра-

зе мења. Изгледа да је у току 1903. и почетком 1904. дело углавном

довршио, јер га је средином 1904. године поднео Српском народном

позориигту. Али ускоро, он полази на студије у Праг и односи са

собом и своју ооеру. Прерађена, она ће под називом Вилин вео да

буде премијерно изведена у Загребу 1917. У међувремену, с разлогом

напомињемо, биће у Новом Саду приказана још једна Женидба Ми-

лоша Обили1га — игра с певањем од Пере Данкулова. Коњовићсва

пак опера, поново дотеривана, биће под првобитним назпвом пред-

1 Ово Коњовићево писмо, као још нека упућена Тихомиру Остојићу у

периоду од 1916. до 1918, објавила је Надежда Мосусова 1971. у Зборнику

Матице српске за књижевност и језик, књ. XIX, св. 1, стр. 153—169. Писма

се налазе у Рукописно.м одељењу Матнце српске.

1 Димитрије Хаднађев, Успомене нз ћачког живота, Звук, 1963, 58, стр.

321—7.
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стављвна у Беотраду 1923, а године 1960. са њом ће се упозната и

Нови Сад/

Ово би био у најкраћем историјат Коњовићевот оперског првен-

ца — од добијене инспирације па до оветлости позорнице.

Неки моменти већ тада падају у очи. Прво — Коњовића од

самог почетка привлачи сцена; друго — он показује одмах кара-

ктеристичну смелост; треће — већ на првом кораку, он пажљиво

одабира текст и критички му приступа. Најзад ту је и чињеница

да се определио за тематику везану за Милоша Ооилића. Закључак

да је садржај Чаробног стрелца уттутио младог композитора на фаи-

тастичан сиже Илијћевог спева, био би, међутим, исувише једно

ставан.

Спев Драгутина Илијћа помиње се још у штампи 1895. године.4

Из ње сазнајемо да се „одликује свим особинама једног изврснот

либрета" и да је писац „ступио у пријатељске преговоре" са Стева-

ном Мокрањцем да би га овај „удесио или у облику праве опере

или у облику комада с певањем". О томе да се Мокрањац бавио

овим текстом сведоче и стихови које је писац из! Карловаца на јед-

ној дописници написао Мокрањцу с пролећа 1896.5 Индиректно на

то упућују и неке вести из штампе исте године. Из тих редова са-

знајемо да је „музичка драма Женидба Милоша Обилића" — дакле

ни опера ни комад с певањем, — приспела! на конкурс Матице срп-

ске, да је похваљена али није награђена, ста се тако писац не спо-

миње.6 Утисак који се намеће — да се ради о готовом целовитом

музичко-сценском делу, оповргнут је подацима до којих смо дошлн

прегледом орипгаалних записнкка са седница Матице.7 Радило се о

тексту — либрету за, евентуално, музичку драму. Ако се присетимо

колико је Мокрањца интересовала музичка драма и дело Вагнера

и имајући у виду наслов дела и дијалог који је постојао између

Илијћа и Мокрањца, могло би да се закључи да је у питању не-

сумњиво био Илијћев текст. Илијћев спев је штамлан у сарајевском

листу Нада 1898. Привукао је одмах још једног композитора, чеш-

ког ђака Божидара Јоксимовића. Он је своју оперу приводио крају

вероватно у току 1901. године, јер је дело 1902. поднео Народном

' Штампана је у клавирском изводу први пут 1917. без издвојених део-

ница 1ласова, али са текстом. Клавирскл извод са назначеним деоницама

гласова штампан је 1926. Партитура није објављена.

4 Застава, 1895, бр. 90, стр. 3.

5 Коста Манојловић, Споменица Стевану Ст. Мокрањцу, Београд, 1923, стр.

80. Дописница је датирана 11. маја 1896. Чињеннцу да се Мокрањац бавио

Илијћевим спевом спомиње и Н. Мосусова у напиоу: Најновије дело Петра

Коњовића, Звук, 1963, 58, стр. 367, у напомени. Извор података није наведен.

6 Наше доба, 1896, бр. 58, стр. 4; Застава, 1896, бр. 148, стр. 2.

7 Упор. Мирка Павловић, Осврт на неке написе о Мокрањцу у војво-

ћанској штампи крајем прошлог и почетком овога века, Звук, 1981, 2, стр.

54—60, одн. Развитак, 1983, 2, стр. 80—86. У време када је текст објављен,

писцу још нису били доступни записници са седница Матице из којих се

види да је на Матичин конкурс био упућен само текст спева за музичку дра-

му, а не и музика — па према томе претпоставка да је могуће било да се

ту иашла и Мокрањчева музика отаада. Видетн и Летопис Матице српске,

1897, књ. 189, св. I, стр. 165—6.
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позоришту у Београду. Према извесним сведочансгвима, поред дру-

гих и Мокрањац је био тај који је дао негативно мишљење.8

Дакле, пре него што се млади Коњовић прихватио писања сво-

је прве опере, текст Илијћевог спева већ је неколико година при-

влачио пажњу. Што се тиче чињенице да је привукао тројицу му-

зичара, било би исувише упрошћено гледање на ствар да је то било

једино зато што је био од самог почетка замишљен као либрето.

У историји српског позоришта, комади који оу имали музичку ком-

поненту, од првих корака српског позоришта спадали су међу нај-

омшвеније код публике, па су се тако прва либрета појавила још

крајем тридесетих година 19. века.9 Бшго је потребно, међутим, готово

седам деценија да се лрва српска опера оствари. Али, колико год

изгледало парадоксално због историјских, политичких, културних и

техничких прилика, најранији покушаји да се уобличи прва нацио-

нална српока опера падају отприлике у исто време када и слична

настојања код осталих словенских народа; код Чеха 1826, код Руса

1835, код Пољака 1846—47. На нашем тлу, оперско остварење у коме

се користи свој језик јавило се код Словенаца већ 80-тих година

18. века, после чега наступа доста дуга пауза; код Хрвата — у петој

деценији 19. века.

Први покушаји код Срба да се оствари национална опера, дела

означена у савременој штампи да су „на форму талијанске опере",

или као „мелодрам" или као „српека опера",10 учињени су 1840. и

1841. године. Реч је о музичко-сценским творевинама Женидба Ду-

шана Стефана и Краљевић Марко и Арапин на основу текстова Ата-

насија Николића и са музиком Јосифа Шлезингера. Нотни материјал

је делимично дошао и до нас. Та дела, поред садржаја из национал-

не историје, односно тачније легенде, имала су и музику која ко-

ристи и фолклорне елементе. Неуобичајено је то што док су друга

словенски народи били припремљени за уобличавање националних

опера имајући италијанске и немачке узоре које су у својој сре-

дини гледали, у Срба — у Србији и у Војводини — ни у доба кнеза

Милоша нити деценијама касније, таквих узора није било. Једино

су постојали појсдинци као што су били, на пример, поменута дво-

јица, или као Јоаким Вујнћ у Италији или Стерија Пооовић за вре-

ме својих студија у Пешти, који су имали прилике да виде неку

оперску представу. Колико су узори у Срба недостајали, најбољс

сведоч^и чињеница да када се Стерија одлучио негде половином пете

деценије века да пише лггбрето за оперу Постанак српског царсгва

' Према сведочанству композитора Предрага Милошсппћп, м по прича-

н»у Боже Јокси.мовића.

' Јован Суботић, Ратовид и Илка, покушеније опере сербскс, НОБИ Серб-

ски Летопис, Будим, 1838, 42, стр. 69—91. О овом либрету, чији јој писац нијо

био познат, писала је Стана Бурић-Клајн у збирци Музика и музичари, Бео-

град, 1956, стр. 7—12.

10 Србске новппе, 1840, бр. 47. и 52; партитуре се налазе у архиву САНУ,

Историјска збирка. бр. 7887; Светислав Шумаревић, Позориште у Срба, Бео-

град, 1939, стр. 170—1, 186.
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— недавно смо открили прегледајући ручсописе — узор за коришће-

ње музике потражио је у — старој грчкој драми!"

Међутим, Стерија привлачи пажњу и у вези са Коњовићевим

оперским стваралаштвом. Наиме, једно од најранијих Стеријиних по-

зоришних дела јесте „јуначко позорје" Милош Обилић, штампано

1828. г. У њему је било низ наломена које оу упућивале «а кори-

шћење музичког елемента.12 Стеријин Милош Обилић је касније

ишао као Бој на Косову, Паденије србског царстоа, Сраженије на

пољу Косову, пошто је под називом Милош Обилић извођена драма

Јована Суботића. За нас је Стеријин Милош Обилић занимљив прво

због тематике, али посебно јер постоје сачуване странице оразмерно

доста сложене партитуре,13 додуше недовршене, такође од Ј. Шлезин-

гера;14 постоји и нвколико песама од Николе Бурковића,15 све из

првих година пете деценије века, када је дело музички обрађено тре-

бало да буде приказано у Панчеву. Са друге стране, Стеријин Ми-

лош Обилић као и претходна његова младалачка драма Светислав и

Милева, која се такође често помиње да је имала и музичку ком-

поненту у представи, значајне су и по томе што се са њима орви

пут у српску драму уноси садржај везан за косовски бој. Ова тема-

тика ће деценијама, без обзира да ли је црпла материјал из исто-

ријских факата, народног епа или легенде, да привлачи орпску по-

зоришну публику и инопирише ствараоце. Укључујући и Петра Ко-

њовића.

Што се тиче, пак, поменуте Суботићеве трагедије Милош Оби-

лић, за коју је музику написао Аксентије Максимовић (1844—1873),

рано преминули капелник Српског народнот позоршита, спадала је

дуго, и због тематике, у врло омиљене комаде орпског позоршпта.

Али, и поред музичке компоненте (постојала је крајем века и му-

зика Хуга Доубека за тај комад),16 никад није била означавана као

„опера". Међутим, крајем осме деценије века, послужила је као

основа за либрето за истоимвну оперу једног заљубљеника у музику,

извесног Симе Мичина, председника певачког друштва у Белој Црк-

ви. Давана је цела, или делимично у Новом Саду, Бслој Цркви и Те

" Рукописно одељење Матице српске у Новом Саду, Инв. бр. М. 9467.

Видети: М. Павловић, Постанак србског царства, (Рго МизЈса), 1986, 132—133,

56—7.

" Упор. Мирка Павловић, Стсријипо позоришге и музика, Зборшпс САНУ

посвећен Јова«у Стерији Поповићу (у прииреми за штампу).

11 Видетн у Шлезиегеровој заоставштини у архиву САНУ, Ист. збирка,

Ор. 7887/117.

" Владимир Борђевић, Оглед српске музинке библиографије до 1914. г.

под бр. 2298 помиње међу Шлезишеровим композицијама и позоришни комад

Милош Обилић са пратњом клавира. Материјал је видео у Српском црквеном

певачком друштву у Панчеву.

15 Миховил Томандл, Споменица Панчеванког српског црквеног певачког

друштеа 1838—1938, стр. 44, В. Борђевић, Оглед. . ., јединице под бр. 1190, 1191;

М. Павловић, Стеријино позориште и музика.

16 Видети у листу Позориште, 1895, 27, стр. 108, Драготин Цветко, Даво-

рип Јенко и њсшво доба, Посебна изд. САНУ, књ. СС1, Београд, 1952, стр. 127.
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мишвару у времену од 1879. до 1883.17 Из оштре полемике која се

водила у штампи о њеној вредности,18 сазнајемо да су у њој били

коришћени и фолклорни музички елементи. Илијћев спев који је

настао деценију каоније и пажња музичара коју је привукао, укљу-

чујући и Коњовићеву, били су у суштини дубоко везани за прет-

ходна настојања. Оно што треба нагласити јесте да је од најранијих

покушаја да се реализује прва српока национална опера, па до

остварења Коњовићевог оперског првенца, у периоду потпуно непри-

кладних општих услова, постојао континуитет како у настојањима

тако и у извору тематске инспирације. Наклоност српске позор^шгае

публике н стваралаца за тематику из своје историје, народних ле-

генди и епова била је подстакнута, разуме се, и сопственом историј-

ском прошлошћу, али је уједно одражавала и све веће интересовање,

од првих деценија 19. века на ширем подручју Европе, за национал-

ну историју, митове, казивања, народни језик и поезију. Но у по-

гледу избора тематике у настојању да се оствари српска национална

опера, постојао је један занимљив моменат. Наиме: ствараоци се

сразмерно мало задржавају на тематици везаној за најпопуларнијег

јунака наше епске поезије — Краљевића Марка. Сценоких дела са

музичком компонентом са Марком као главном личношћу било је

једва неколико. Поред поменутог Краљевић Марко и Арапин од Ата-

насија Николића, са музиком Јосифа Шлезингера, постојало је са

истим насловом крајем века пазоришно дело Веље Миљковића са

музиком Фрање Гала.19 Најзначајнија је пак била, скроз проткана

музиком, такође Шлезингера, Стеријина алегорија Сан Краљевића

Марка. Музика на жалост није сачувана — са изузетком мелодије

и неких обрада најчувеније српске песме половине века — Устај,

устај Србине,20 која је била из овог дела. Најзад постојао је, инсгти-

рисан претходним, и комад Маркова сабља од Јована Борђевића за

који је музику дао Даворин Јенко. И то би било готово све.21 На-

супрот томе, Милош Обилић је ствараоце стално привлачио и то

без обзира да ли је био централна личност комада или не — као

" Застава, Нови Сад, 1881, бр. 124, сгр. 2: 1883, бр. 44, стр. 3; бр. 59,

стр. 1—3; бр. 69, стр. 3—4. Упор. Мирка Павловић, Прва српска опера „Милош

Обилић", Сцена, 1981, бр. 2, стр. 71—85. Због многих штампарских грешака и

испуштених редова смањена је документарна вредност овог текста.

" Застава, 1883, бр. 56, стр. 1—2; бр. 58, стр. 1—2; бр. 69, стр. 3—4.

" Комад Веље Миљковића са музиком Фрање Гала изведен је преми-

јерно у Народном позоришту у Београду 1894, а у Српском народном позо-

ришту у Новом Саду 1895. године. Упор. Сава Цветковић, Репертоар Народ-

ног позоришта у Београду 1868—7965, Београд, 1966, и Миховил Томандл, Срп-

ско позориште у Војводшш, II, Матица српска, Нови Сад, 1953.

20 Била је обрађена од стране низа аутора: А. Калауз — за клавир;

Корнелије Станковић — за клавир и за глас и клавијр; Гијом Пор за кла-

вир; Михаило Протић и В. Борђевић — за дечије гласове; Славољуб Лжичар

— за клавир; и др. На жалост само неке од ових обрада су нам данас по-

знате.

21 Не треба заборавити на сценску музику Ивана Зајца (1894) за комад

Краљевић Марко Петра Прерадовића, истоимену кантату Антуна Добронића

(1927) и музику из 1937. Јосипа Славенског за истоимену драму Буре Димо-

вића.
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нпр. што је то био случај са дуго веома омиљеним комадом Зидање

Раванице Атанасија Николића, такође са музиком Јосифа Шлезин-

гера22 или комадом Задужбина Милорада Шапчанина са музиком
Хуга Доубека, односно Даворина Јенка.у Ово је утолико занимљи-

вије јер ако се подсетимо, Милош Обилић — идеални јунак народне

легенде — није инсгшрисао народне пеонике да му поовете одвојену

песничку творевину. Помињу га само уз „друге јунаке". У вези са

овим, споменул!И бисмо есеј Вељка Петровића, Милош Обилић у на-

родним песмама.2* Поред осталог, Петровић гаипе: „. . .Милош, иде-

ални представник бескомпромисног младалачког витештва", коме на-

родни гуслар приписује „лепоту, телеону и душевну, замишља га и

уметником у певању, приписује му и божији дар због кога му виле

завиде" — што је узгред, да подсетимо, и један од повода заплета

у Илијћевом шеву, однооно Коњовићевој опери. „Њега гјрациоз-

ног", каже даље Петровић, „заносног трагичног витеза, рођеног вел-

можу — оличење личне и народне части", народ „супротставља Мар-

ку, тешком, често незграпном и неспретном, често ћудљивом) и обес-

ном, често непромишљеном и наивном". . .

Несумњиво је да је веома занимљиво са етнснпсихолошке тачке

гледишта зашто машту народног песника није привукао заноони

идеални јунак Обилић, већ личност хировитог, гломазног, често не-

обузданог Марка, који у суштини није био ни изразити борац за

слободу! Насупрот пак народном песниму, пажњу музичких после-

ника најјаче је привлачила баш личност Милоша Обилића, тако да

бисмо у исторнји српске музике могли у шали готово да кажемо:

Милош Обилић на путу ка првој српској опери!

Коњовићева прва опера — Женидба Милоша Обилића, у исто-

рији српске опере је у ствари исходиште једног дутог процеса. Те-

матски се она чврсто надовезује на претходна настојања. За Коњо-

вића је она први корак на путу његове главне стваралачке цре-

окупације. Зато, немогуће је сасвим сагледати право место тематике

Женидбе Милошеве у историји српске опере ако се не осврне и на

тематику осталих Коњовићевих музичко-сценских дела, укључујући

и сценску музику за драму Пера Сегединац Лазе Костића, па и Сан

летње ноћи Шекспира. Пре свега, треба поново подвући да је Ко-

њовић подлогу за своје опере тражиб увек у вредним драмоким де-

лима. Говорећи уопштено, тематика тих дела била је црпљена у сво-

јој основи или из народног епа или из народног живота. Занимљиво

22 Музика је, изгледа, била много успешнија него сам комад, чиме може

да се објасни популарност овога комала у току деценија и чињеница да је

та музика коришћена и у другим. комадима. На жалост, иартитура је изгуб-

љена. Сачуван је једино одломак, који се налази у Шлезингеровој заостав-

штини у архиву САНУ (Ист. збирка бр. 7887), странице које носе наслов:

Валцер саставио од мелодија драме Милош Обилић за гласовир Јосиф Шле-

зингер. Стихови песама и мелодије које су обрађенв у овом валцеру су, међу-

тим, из Зидања Раванице.

25 Премијерно га је извело Српско народно поаориште 1892, а Народно

позориште у Београду 1891. Извор података као и у напомени 19.
м Велжо Петровић, Песме и есеји, у: Српска киижевност у 100 књига,

књига 72, Матица српска, Нови Сад, 1969, стр. 254—9.
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је да се у свим случајевима задржао на драмским текстовима за

које је већ постојала шецијално компонована музика, што није

био случај са свим комадима који су извођени са музичком компо-

нентом. То говори да су ти текстови већ и раније привлачили па-

жњу својом вредношћу. О Кон>овићевој Женидби Милошевој смо

говорили. О осталим његовим оперским делима, да се подсетимо:

његова друга опера — Кнез од Зете, има као подлогу либрета тра-

гедију Максим Црџојевић Лазе Костића. Та је драма која је од 1869.

године извођена са музиком коју је написао Аксентије Максимовић

и која је, узгред да напоменемо, и код Коњовића оставила траг.

Треће Коњовићево дело — Коштана, има као подлогу истоимено де-

ло Боре Станковића, а ишла је са музиком коју су за њу компоно-

вали разни аутори, као Драгутин Покорни, Петар Крстић, Војислав

Косгић. Либрето за четврто Коњовићево сценско дело — Сељаци,

рађен је према комаду Бидо од Јанка Веселиновића и Драгомира

Брзака, комад који је са музиком Даворина Јенка био дуго веома

популаран. Најзад, последње Коњовићево музичкосценско дело —

Отаџбина,25 израста из драме Ива Војновића Смрт мајке Југовића, са

тематиком из истоименог народног епа, која је и ориганална и у

поетско-драмској визији Војновића, привукла низ аутора, као на

примвр: Јенка и Топаловића, Миленка Пауновића, Божидара Јокси-

мовића, Милоја Милојевића, Петра Крстића, Оганојла Рајичића, Вла-

стимира Трајковића, Хрвата Ивана Зајца, Словенца Мирка Полича,

и друге, и инспирисала их да компонују музику за комад, музичку

драму, хорску колшозицију са солистима или без њих, увертиру,

симфонијске поеме, опере.

Надахнуто творевином народног песника, необичне уметничке,

драматске и поетске снаге и прожето дубоко хуманим! осећањем, —

своје последње сценско дело Коњовић не назива ни о п е р а гогги

музичка драма, већ Свечани посветни приказ у три пјевања.

Тиме је несумњиво хтео да подвуче сву снагу и драматику народног

казивања и готово ораторијумски начин свога излагања, чему су га

свакако упутили и сусрети са делом Вагнера.26

На крају да напоменемо да је занимљиво да колико год се Ко-

њовић колебао у одлуци да изабере свој животни ггут, толико у

његовом музичко-сценском стваралаштву постоји непоколебљиви кон-

тинуитет. Тематски он наставља да црпи инспирацију из традицио-

налних у српском позоришту извора — из народног живота, а пре

свега из историјске прошлости, однооно народног епа и легенде.

У третирању те тематике, он ће унети нове квалитете — истичући

драматику и подвлачећи психолошке аспекте. Коњовића је та тема-

тика инспирисала за прво дело, па преко другог и за последње, које

значи уметничко и тематско заокружавање његовог стваралаштва на

-" Изведена је први пут октобра 1983, са изменама у последњем чину

које су изневериле компознторову концепцију, а нису допринеле побољшању

сценског остварења дела. О Отаџбини Петра Коњовића упор. текст Надежде

Мосусове, напомена 5.

24 Коњовић о Вагнеру, упор. напомту 1 и хекст Петра Конлвића, Вагнер

и пова уметност, Нова искра, 1906.
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пољу опере. Са првим, повезује се за претходни период; са послед-

њим, чини опону ка његовим млађим савременицима и млађим ства-

раоцима у српској музицн чију пажњу таква тематика још увек

ггривлачи, црпећи је често и из најновије наше историјске прошло-

сти, народне поезије инспирисане њом н настајућих легенди, и то

за сценска дела, за веће вокално-инструменталне или чисто инстру-

менталне композиције, или дела ораторијумског карактера.

Тако се музичко-сценско стваралаштво Петра Коњовића и у

тематском погледу, стамено и на особени начин уткало у историју

српске и југословенске музике.

Мггћа

51ЈВЈЕСТ МАТТЕК. ОР ТНЕ РШ5Т ОРЕЕА ВУ РЕТАК. КОШОУ1С

Ш ТНЕ Н18ТОКУ ОР 5ЕКВ1АМ ОРЕКА

5итт агу

Ре1аг КОПЈОУЈС, сотрозег оГ 1ће Нгз1 5егБ1ап паНопа! орега т

1ће 1гие зепзе оГ 1ће \^огс! »Тће Магпа§е оГ М11о§ ОђШс«, \уаз Ш5р1ге<1

а« а со!1е§е зШс1еп1: аГ1ег ћау!п§ зееп Шеђег'з орега »Оег Рге1«сћи12«.

Н ј§ по1 8игрп81п§ 1ћа1 1ће 8иђјес1 таПег ћв! сћозе Гог ћ!« Кг81 орега

опе оГ 1ће) 1е§епс18 соппес!ес1 \У11ћ 1ће шишпа! ћего М11оз Ођ1Ис,

Шес! 1ће ТигЈавћ 5и11ап Мига1 &1 1ће Ба«1еКе1(1 о^ КОЗОУО (1389).

II 18 уегу сћагас1еп811с, II зћоиИ Бе 81;ге58е<1, 1ћа1 Ггот 1ће еагНе&1;

аИетргз (1840) 1о сгеа1;е а 8егђ!ап па1Јопа! орега ип-Ш тскЈегп Итез,

Зегђјап ашћог8 \уеге та1п1у а11гас1е<1 ђу па^гопа! ћ18(:опса1 1ћете8

— геа! еуеп1з ог 1е§епс1агу опез — &>г 1ће ПђгеИ! о{ 1ће1г (Неа(г1оа1

шогЈсз. Но\^еуег, ипгН \уеЦ т1о 1ћ18 сепШгу §епега! ћ151опса1, си!1ига!

ап<1 зосја! соп^Шопз >л/еге Ш§ћ1у ипЕауогађТе ^ог зисћ сотрО811шп8.

Копјоу1с'з Пг81 орега (1904—1917) \уаз 1ћета11са11у ап^ ти81-

саИу 1>о1ћ 1ће еп(1 о( 1ће ргеу!оиз епс1еауоигз оГ пеаг!у 70 уеагз, апс!

1ће ђе§1пп1п§ о? а пе\у сћар1ег 1п 1ће 1и«1огу оГ по1 оп!у орега т

5егБ1а, ђи!; а!зо о^ 8оте огћег азрес1з 1п 1ће <1еуе1ортет а$ Зегђ^ап

тизш.

II 18 по1 луИћои!: ипрогШпсе гћа^ гће зићјес! таИег о^ *ће Пгз1

апс! 1аз1 (1ће ВД(ћ) оЈ Кстјоу1с'8 орегаз, »Тће Ра4ћег1апс1«, шаз 1п-

5р1гес1 Бу 1ћетез ге!а1е(1 1о 1ће ђаП1е оЕ КОЗОУО. Тћеу Јгате 1ће

1ћгее 1п 1ће т!с1(11е — 1ће зесопс! ђазес! оп а с1гата тзрјгес! Бу а

паНопа! ер!с роет ап<1 1ће 1ћ1гс1 апс! гће Еоиг1ћ 1>азе^ оп 1ћетез

1а1сеп Јгот еуегу^ау 5егБ1ап Ше т 1ће зесопс! ћа!Р о€ 1ћв 191ћ сетШгу.

А11 Куе оГ Копјр\а<5'5 орегав аге сотрозес! оп уегу сагеЕиИу сћозеп

Шегагу \УОГ!СЗ, еасћ, оГ \ућ!сћ ћас1 а!геас1у а11гас1ес1 сотрозегз 1

тизЈс Гог 1ће 1ћеа1ге.



КЕКЕ 5ТЊ5КЕ О5ОВЕШ5Т1 »КМЕ2А ОВ 2ЕТЕ«

РЕТКА КОШОУ1СА

МАК1ЈА ВЕКСАМО (Циђ1јапа)

М1шс1са «е паиКа, пагобНо и поуце угете, гтегтупо Бау1 р!1а-

пј!та зШа. Рге зуе^а ос!гес1епјет зато§;а ројта. рЦо2оЕз1со-р51ћо1о§1со-

-ез1е1ЈШ озпоУ! па Којипа је роз1ау1јеп АсИегоу ћ1&1опјз1со-1сгШб1с1

те1ос1 тогаН зи <3а БисЈи ргозЈгет регзреЈсЦуата рпгос1тћ паиКа 1

5ос1о1о§1^от <11теп21јот. АН 1сао Ја т 1о п!је с!оргте1о уесој ја«пос1

1 рге зуе§а зЈдигпози и за§1ес1ауапји 1е, гаргауо, Гогте арз1га1с1по5и

ћоја ро51ој1 уап затое тиг!б1со§ с!е1а. Ка^бЈапјији зе га2Нб1га ро!ја

пје§оуо§ рпзиз^уа 1 УЈООУ! пје§оуо§ тапјЕез^оуапја, <1а ђ! зе па ^гаји

1<.оп&1а1оуа1о с!а зуа!со тиг1с1со с!е!о гаргауо Јта ЗУОЈ зорз1уеп! з111

1 угаШо па Мозегоуи јес!поз1аупи ?огти!и с1а је з1П опо 81о »ите1-

п1б1се <1озе11се уехије за отт §1о је гаје^п^бКо.«1

ОБје1с1 ро5та1гапја, КопјоуЈбеу Кпег оЛ 2е1е, гауг§еп је и ргуој

\тег21ј1 1926—27. СосНпи сЈапа рге 1о^а зуеГ. ирогпаје ВСГ§ОУО§ И^ог-

гссЛа. I та 1са1со зас!г2ајт 1 51ги1с1ига1п1 5уе4оУ1 оуа сЈуа тиг!б1со-

-зсеп«1са Је1а 1г§1ес1аН ис!а1јет јеЈап ск1 с1ги§од, С1пјеп1са је Ја па-

зшји и 151о угете и еугорз1сот ргоз^оги, а 1сотрага11упа \л апаНга

•от. ЗУС гагН1се ро1сага!а ј ^оЈЈгпе 1аб1се и у!§е п^уоа розта1гапја.

А1со зе 8111 с!е!а 1ра1с пај1аЈс§е оЈге^ије и 1соог<11па1пот З1з1:ети

угетепа 1 ргоз1ога, Нбпоз11 1 <1е1а, та1ег'(ја!а 1 пје§оуе арз1га1сс1је,

јазпо је <1а «и то§испоз11 1сотђтоуапја — сЈа[\.1с 1 ге2и11а1а — ргаЈс-

пео§гап!бепе, а!1 <1а зе, за 1Јћ азре!са1а, с!о 1гуе&пе теге, ођје^и

уес тоге Ја о<1гес11 тез1о.

1а1со је тиг1с1са ћ!51опја рогпауа!а 1 репоЈе 1соје 1сага1с1;епзи

јесЈпогпаспа з111з1са ође1егја, тпо§о зи се§с! от 1сој1 1сао Ир1бпе 1сг1-

1ег1јите 1511си иргауо Јсотђтоуапје 1 те§оу11е Еогте з1з1ета т!51је-

пја. II 1а1су1т 1сотр1е1с&п1т угетепЈта јо§ уахесе з(11з1се сх!гес1п1се

пајбе§се зе и^гзЧаји (пагаупо, ђгој то§ис!ћ 1аба1;а ргезе^а је уеота

уеГЛс) за оштпа 1«оје зи и паз1ајапји. КагоС11о рогп! з1а<11јит је<1по8

&111а, иг ро1уг<31уапје ос!гес1п1са 1соје се зе из!сого роуис!, ро ргау!1и

за<1г21 1 па§оуе§1аје ђис1иб1ћ, пасЈоЈахесЈћ. 1Ј з1ас11јити 5{11з1со§ угћип-

1 Напз Јоасћјт Мозсг, Ше 8п1уеп\'ап(115с1гај1 ^\\п5сћеп Аег МизПс ип<1

Аеп апЛегеп Кипз1еп, 2е1{ 1п К.аит, ВегМл, 1960.
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са зас!г2апо је 1а(;еп1по ргорас!апје с1о1ас1а. уаге&ћ 1са1е§опја 1 роз1е-

репо ШупКуапје 1 аКгтасца зазуцп <1ги§аб1је изтегепШ з1ш&1:ига.

\Ј 1от зт1з1и зШзИ зуе1 ргуШ Јесешја 20. уе!са и Еугор!, а 1«х1

паз розеБпо, иЈсахије зв 1сао 11р15по рге!агпо угете, за гагНбШт ге-

2и1ОД1та ос1поза готапИбпо-геаПзИспо, озебајпоЈимЈсгеЈпо 1 з1уаг-

по, те1аб21<Усо-гас1опа1по. Ха 1ај пабт, 1са1со 1о ГогтиШе Е)опа1(1

Сгои1, »па јеЉот родшсји тохе ЈзЂоугетепо роз1оја!1 у1§е

Ш з!ојеуа тигИсе, а Аа па (1ги§1т рсх!гибј1гаа иг 1о роз1оје

с1ги§аб1ј1 11роу1 111 Иа\а з1з1ет1.«2

1Ј 1а1суот зи угетепи зкгета^иасце зато из!оупе.

1ра1с, рос! рге1роз1ау1сот (1а зе и§1оу! §1е<1апја ДеНапзи, 1геђа1о

ђ! (Ја ро1си§ај зШзЈсој* ск!ге31Уапја јесЈпо^ тшгсЈсо^ <1е1а Бис1е то%ц6.

\Ј з1исаји Ре1га Копјстса 1о је и ргуот гес!и ћ!з1опјзИ и§ао

§1ес1апја, 1сој1 иИјибије угете 1 ргозШг и 1соп1тш1:еШ 1сој1 сте с!ги§а

ро1оу1па 19. 1 ргуа ро1оута 20. уе!са. Мас1а1је, Јсао ро(]са(езопја 1з1о§

ргауса §1ес1апја, ^опз1а1оуапје Копјоу1сеуо§ тез1а и о^пози 51аго 1

ПОУО, 1гас11с1ја 1 тоЈегпоз!:, пасшпа!по 1 ЈсозтороШзЈсо. Те1с га1цп 1

га§с1апјауапје ^опЈсгеШов тиг!б!со8 та1епја!а апа1111б1с1т тзЈштеп-

Шпјитот. Јег зи 51ги1с1;ига1пе ројеЛпозН сезШ 1е1с и 1от з1ас!1јити

1з1га21уапја зћуа11ј!уе 1 ођјазпј1уе.

5грз1с1 итеЈшбН ргозгог 1хтеЗи Јуа зуе1з!^а га1а је ихћиШјху

и зу1т зуојип ројаупаз11та. N3 сез1о ЛгатаИсап пабт заг!та зе 1

паЈоЈшаДије ргоризЧепо, 1гаг1 и!с1јис1уапје и еугорз^е ите1шс!се о!су1-

ге, ге§ауаји гапа1з]со-1ећп1с1с1 ргоШегш, ра са!с 1 роз1ау!јаји ОЗПОУ!

га опа изтегепја 1соја зе оз1уагији 1е1с 1га сЈги§о§ зуе1з]го§; га1а.

Ре1аг Копјоу1<5 је ргеЈсо §ез1 <1есешја ђш и 1от ргозШги згр-

(1 пе зато згрзЈсот) у!зез1;ги1ЈО рг1зи1ап. I опо §1о пат зе б!т

и те1ег!та 11ћ <1есешја Кас1а зи, пагоб!1о ро§1е РГУО§ зуе1-

га1а, згрзЈс! ЈсотрогИоп — Ка1\.о з111соУ11о р!зе Вга@и11п Соз1и-

§1^1 — »ЈсгепиН и,уга1о!отпи уо^пји ргеЈсо 1сг1уи(1ауе та§151га1е 1з1о-

г!је, Ј/ЛсЧаН иа 1спушата, зи<1агаН зе, §1пиН« 1 па Јсгаји »<1ођ1јепи

1г1си« гаргауо »з^иро р!а1Ш«,3 Ре1аг Копјоу!с5 — пе харас1ајис1 (Баг

Јо \г& КоНапе) и апаћгопоз!, о«1;аје рг1 зуој!т 15ћосНзЧ1та 1 1<1е ри-

1ет 1шј1 и 20. уе!си, а ро§о1оуо 1сос1 паз, та!о 1сој1 аи1ог оз1уагије.

Вег ргез!са1сапја Ш ргеуг*атја рго!а21, па!те, 1сао з1уага!ас 1ох>г зуе

1г1 1о§1бпе гагуојпе е1аре: 1зргуа зе оз!апја па игоге 1г ргоз1оз11 1 па

опе 1г зуода угетепа, »шЛга Ш, I, з оћгЈгот п& Нбш Шејп! 1 етосш-

иа1ш аКш1е1, осЈаБЈга озпоупе зЈеге \т. 1сој1ћ роИсе Јићоуп! 1 1ећшб1с1

тз1:гитеп1апј пје§оу!ћ гап!ћ гасЈоуа. Ро1от с1е!је 1 ибуг§бије опе

ироНзпе 1аб1се па Јсоје ђ! то§1о с!а зе оз!оп1 пје§оуо ^отрохИогзЈсо

»ја« 1 розШрпо Јг^гаЗије ЗУОЈ регзопаЈш 51П. Тој Гаг! иргауо рг!рас1а

1 Кпег 0(1 2е1е. Те1с роз!е пје^а, за КоИапот \ роз!е пје, Копјо\ас

зИге <1о е1аре 1са(1а 13р11ије с!а1је то§исе Јотеге 1 паз!ибије регзре!с-

11уе. 1Ј 1ој §а ?аг1, ЈосЈизе 1 па га1озг, п!је 1тао 1со Ла сије,

2 ПопаШ Ј. Сгоиг, СиггеШ Н151опо%гарћу апЛ Мизгс Шз1огу, и: 81исИе$

т Ми$1с Шв1огу: Еззауз јог ОП^ег ЗггипК, Ргтсе1оп, 1968, 51г. 34.

3 Драгутин Гостушки, Историјски шкрипац српске музике, у: Уметност

у недостатку доказа, Београд, 1977, стр. 115.
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зи па^оуезЧај! оз1аН пеЈзЈсопЗсеш, а 1соп1тш1е1: зШз1ш§ гахуоја згр-

з1се пишЈсе пео51уагеп.

КОПЈОУЈС је, парго11У, га з!сготшје па§оуез1аје Јсоје је рпппо ос!

зуојШ рге1ћос!т1са., 1тао з!ића. А 1геБа1о је \таИ пе зато зЈића пе§о

1 1а1еп1а, ЈисШпозп, аН 1 зте1о511 1 с!оуо!јпо оБауезЧепоз!:!, с!а зе и

Вео§га<1и, Јсој! {е1с 1920. с1ођца затоз1а1пи ореги. а 1923. Шћагто-

шји, уес 1903. Јсотропије 2ет<Н>а МНоза ОШ1са, а 1907. зЈтГошја.

Копјоу!б је БЈо ЈхпепаЗијисе зуе$1ап тез1а згрз!со§ ЈсотрохИога

и пас1опа!п1т 1 еугорз1ит тиг1б1с1т ге!ас!Јата. Ро§1е(1 ипагас! 1

ипаргеЈ пхје Б1о зато 1трге§шгап етосцот пе§о 1 Јсоп1гоПзап 1п1е-

1еК1от. 1тао је, ЈсаЈш Јса^е Вга§о11П СуеЛо, »то§испоз1 опјепШсЈје

Ј па 1з1;0'1с I па хара^.«4 1Јргауо 1а ођауез1епозг, их гахит1ј1уи с!е1;ег-

ттгзапоз! рогеНот, уазриапјет 1 ЈсуаШитот гпапја, Јаје ти 51-

§игаоз1 и осЈђгги. С1ш зе Ја Ба5 и 1ој геаПз^гб^ој ргосеш зорз1уешћ

то§испози 1 осеш угетепа 1 згеЈ^пе ха Који зе гасЈј, 1геђа уМеИ ргу!

КопјоУ1сеу ]суаЦ(е(. Рге1со пје§а, 1сао рге!со 1ап1со§ аН 5пагпо§ тоз1а,

згрзЈса тигг^а паз1ој1 с!а оз^уап 1гуез1ап 1соп11пи1ге1; 12те^и зуоје

зЈ^готпе готаписагзЈсе рго§1ов11 1 пе1гуезпе перозге<1пе ауап§агс!пе

ђи<1испо511. Се51о је 1&Исапо ћ!51опј«1со аао51ајапје 5гр51се тихИсе и

оЈпози па еугорзЈс! тиг1б!с1 гагуој. АП гаћуа!јијис1 Копјоу1си, Нп-

з!Јси 1 51ауепз1сот, згр51са ти/Иса ђаг и 1гесој с1есеп1ј1, 1а1со захе1о

1 па БггЈпи, аЦ за Јхуезшт геа!шт з1уага1аб1с1т ЈотеИта, 5т1е11-

гије готапИбпе, пеоготат1бпе, геаКз11б1се I паШга!1$1:1б]се »Шз^се озо-

ђепо511 за пас1опа!пјт Јггагот, а 1са1со зе 1а 51п1ега 1ра1с, 1сос1 паз,

оз1уагије пе и 19. пе§о и 20. уеЈси, с!ос1а1:е 5и јој 1 а!с1иа!п1Је ђоје 1 и

Јггахи 1 и 1ећшс1. КОПЈОУ^С јо§ пе ибев^уије и »ргосези гасшпаНгасце

тиг11се, Јп1е§га1по§ оу!а<1ауапја тасепјот«,5 1^а1со поуе 1епс1епс1је уге-

тепа <1еКп1§е АЈогпо. Мје§а јо§ рге зуе§а гап!та гггаг, теп1аИ1е1 1

р51ћо1о§1ја боуеЈса згрз^о^ ро<1пеђ!ја. АН §а 1га§апје га тодиспозИта

ас!е!суа1пе геаНгаије ђа§ и 1от 5т1з1и УОС!! уес и Кпеш о<1 2.е1е, а

пагос11о и Ко$1ат, \ Ло е!с5рге51ош5иб1се 5ас1ггајпоз1;1, а

1Ј угете (1о]{ је и 2а§геђи I ^оуот 8ас1и гасНо па Кпеги ос1

(а 1ај је га<1 за рге!исНта 1гајао ос! 1914. <1о 1926), тгшб!са

т1зао 1 ргаЈсза уг1е зе и зу!т Ји§оз1оуепз1с1т тигЈсЈат. сеп1пта о!со

1ета з!:аго-поуо, 1га<11с1ОП1а1по-тос1егпо, а розеБпо пас!опа!по 1 1со-

зтороНгвЈсо. I с1о!с Копјоу1с 1сао с11ге1с1ог 2а§геђас1<;е ореге 1гуос11 \Уа§-

пегоуе тиг1б1се сЈгате 1 51оуепз1и орегзЈс! герелоаг (ра зи ос!а1;1е с!1-

ге!с1п1 и11сај1 оу!ћ зГега па пје§оу о^регвЈс! 511! га2ит!ј1У1), оп зе ос1-

геЗије 1 ргета ротепи11т а1сШа1п1т 1етата. О Ит оЈгеДепјгта

зуе^об! Кпег об. 2.е1е.

КопјоУ1сеуа орге<1е1јепја зи геа!па. I е1аз11бпа. СЈш зе с1а зе

осЈгесИо ха »з1аго« 1 1гасИаји, аН з1уаг т и 1сот з!ибаји шје јеЛпо-

сПтегшопа1па. А1со »поу!т«, и јес!пот з!гет 5т1з1и, зта1гато зуа

рго§1гепја с!ићоупо§ ргоз1;ога и Јсоте зе тигИса с!о§аЗа, КОПЈОУ!С ха

' Вга§о1т Ое11«о, 8(\'ага1аб1се Копсерсгје Ре1га Копјо\>1са, и оуот 2ђог-

вУш.

5 ТћеоЛ>г ^. АЛогпо, РИот.оЦја по^е ти&1се, Веодгас!, 1968, з1г. 78.
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»ПОУО« ј 1в 1са1ш 1та з!ића. Озип 1о§а, »ПОУО« зе

1а1ш гасН1са1по 1сао з1о је 1о Шо зЈисај за тигНсот ђег 1опа1пое сеп-

гга росегЈсот уе!са. ТЈргауо 1са<1 зе иризЧа па р<х1гибје пез1§ип1о§,

»ПОУО« пајсеЗсе 1о1епзе »з1аго« 1сао сЈорипјијиби зирго1поз1:. 1Ј {ој

зЈтШсш Копјстб је га »ПОУО« оЈуогепа ро§1ес1а 1 тје зЈисај зЧо уес

1929. §осНпе М11ојеу1б, р1§и($1 о Кпеги об. 2.е1е, 1уг<31 Ја »за КОПЈОУ!-

<$ет роб!пје па§а тоЈегпа. . .« I Ја »оп 1гаИ (ЈосНг за поу^т зггија-

пј!та«.*

Котјоу1с зеђе уШ1 1еао паб1ау1ја6а 1гас11сгје. Ос1а1с1е иор§1е р1-

1апје 1гасЦс1је и 1О угете и тМ\. хп^егезоуапја? О1уагапје ргета ти-

21^]шј Еугорј, 12 Јсоје 5е ји^озЈауепзМ т1ас11 ^отрогИоп угасаји за

»1со1оуапја, (1апе1о |е — рогеЈ ђоЈје {пГогтгзапозИ I 1сопабпо§ га-

ћ1еуа (1а р^запје тихИсе тога ђШ ргоЈез1опа1по 1соге1с1ап розао —

ги§Паб!се поу!пе и оЈпози па рго§1оз1. ОЈа1:1е р!1;апје 1гас11с1Је (1соја

оМспо оз!аје ђег о<1је1са с1о!с шје идгогепа) зас1а, ^а<1а је ЈоуеЈепа

роб 2па1с р!1апја, с1о!а21 и зуез! I и РГУ! р!ап БигпЈћ сИз^сизЈја. Рго-

11УП1С1 је с!еКш§и 1сао 2аз1;аге1о81;, 1сао рге21Уе!о, оЈ ћ!51опје па зтг!

озис1епо, а рођогп1с1 з1аго§ §ОУОГС о зато ро зеђ! га2ит1ј!уој ОКПОУ!,

о 1:гас11с1ј1 14оја се рге21Уе11. Копјоу1с, ге!созто, роз1ије 1гас11с1ји, озе-

са зеБе пјепгт Је1от, а!1 и пјој пе уИ1 Јсобтси, пе§о, паргог!у, ро-

тос и зЈуагапји поу!ћ угеЉозИ. 2е11 с1а зе о11зпе ос! ро2па1о§, за-

\'1ас1апо8, ^а »поуот«. ТЈргауо и 51ас11Ји Кпе^а о<1 2е1е ростје пједоу

ргоЈог и 1от згтзЈи.

А 1са1со зе 1со<1 паз 1га<Ис1ја, га2ит1ј!уо, пајсезсе ро!з1оуе<5ије

за Ј2га211:о пасхопаЈп^т, с!а!с1е ГоШ1огп1т озпоуата, Копјоу1с је и 811и-

асф с!а зе (з оћхЈгот па ђигпе 1 пе ге11со перо1ге1>по јес!поз1гапе

ро1етЈ1се о 1от рИапји) тога с!а и 1от зт1з1и скЈгесИ. I тс2с1а иргауо

пје§оу 81ау. г геа112ас1ја 1о§ $(ауа и пеИт <1еИта Нпе с1а1ји ро1ет1^и,

ба!с 1 и угете <1апа§пје, 12Н§пот.

Копјоу1(5 зе оЈ зато§ росе11са оргесЈеНо ха тиибЈс! пас!опаН-

2ат. БиђоЈсо сепес! Мо1сгапјса, з јес!пе зггапе, а Мизог§з1со§ 1 Јата-

се!са « <1ги§е, паГа^есј и пј!та зуоја 1вћос11§1а 1 рег5ре2г1уе, Јз1оуге-

тепо зе оргеЈеНо 1 га зазу1т о(1ге^еп 1суаН(е( пасЈопа1о§. 2а опај

Јсој! ђ! ЕјиђЈса Мапс 1а1со 1апапо о<1ге<111а Јсао »пеЈсо ргесЈабЈсо зесапје

Које соуеЈса уе^ије ха 11е, 2а 1согеп, 2а роге!с1о«, јег 1 зато «1уагапје

»роНсе 12 1Ш <1иђ1јШ Јиђта«.7 Копјоу1<5еуа је с1еПтс1ја, <3ос1и§е, јес!по-

з1ауп1ја, а!1 па 1з1от ргауси: »1Ј1соН1со је пас1опа1па«, рцЈе от, »шпе1-

поз1 је 1о зато 1сас1 је Бе2 ^епЈепсЈје с!а 1о ђиЈе. . . За&уЈјепоз* за

Ео1Јс1огот и итет!с1сој тигшј је је<1па БИпа рз1ћо1о§1са I 1о§1бпа

тап1Гез1ас1Ја Јсгеа11упоз11 ите1тб!ео§; с!ића. Ка<1 рге!а21 и геаИхасгји,

за21у1јепоз1: оз1уагије ођН1с и а1тоз?еп 12 1са1суе је пав1а1а 1 1са1суи,

је 12га2епа, о!со зе1>е з1уага. . .«" 1Ј 1а1суот зћуа1апји пета

' Мипоје Мадојевић, Кнез од Зете, музичка драма Петра Коњовића, Срп-

ски књижевни глаоник, XXVII, св. 5, 1. 7. 1929, стр. 380.

' ЦиМса Мапб, Кго% г^мЛ: рпзизњо отћ биДезпШ вче1ома етосгје, и:

М11о8 Је\ч1с, Ми&ћа гцпеЛи паз, ВеоегаД, 1979, з*г. 101.

' Петар Коњовић, Музинки фолклор, његова вредност, чистоћа н интер-

претација, у: Књига о музици, Нови Сад, 1947, стр. 26.
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ЕоШогпој теЈосИј! 1сао иЈсгази I е1Ше11. РоШог је га Копјоу1<5а 1о-

§1бт та1:епја1 1сој1 и± 4о &аЛгИ [ пез!исепе то§и<Јпоз1Ј оБпоуе 1 рго-

зЈгепја јегИса.

МјШ је Копјстс ђт зуез^ап. V и>т <зппз1и, (1ос1и5е, пе Јоршг

<1о ргес!е1а Јсоје је 1в1гаИо Ве1а Ваг*61с аН је па кЕот ри1и. Јег Јсас!

Ваг1б1с и аи1о1ио§гаНј1 р1зе Аа је пагск1пој пишс! пајрге »ргПа^ш

за ЗеЈјот ^а ве оз1оБосИ оЈеоуа 1 та§1е Какпе готапШсе« 1 <1а је рге-

1со пје с!онао <1о »овЈођаЗапја од. Аиг 1 то! 1опа111е1а«,9 пе то^ето

а <1а и 1от рп1аги пе уЈЈипо 1 регареЈсИуе 1соје зи Копјоу1си 1>11е

јазпе 1са«1а је 51ајао рге<1 ро1геђот рго§1гепја 1гга2ајшћ ргоз^ога и

е^зргезхошзисЈ^от зтхз^и. Уес и Кпеги оД 2е1е оп 1ћ Је1от оз!;уа-

гије. О се!от шги розШраћа и Јотепи, ихт^то, г!1та, тодисе је

за§1ес!аи а^ЦуЈгапе 1 геаЉоуапе Го11с1огпе тодибпозИ 1 1шс1Ја11уе.

Та1со, па рптег, и з!аБ1јепји сугз1о§ те1га з1а!шт рготепата 1а]и1а,

тзЈз11гапји па 51п1сората, и ргегазрогеЈи аЈссепаШ бц! позПас заЈа

тохе с!а ђи<1е та 1сој! 1оп, и п1т1б1с1т оз1та!;1та 1соја зи овпоуа

Јиг1ћ сеНпа 1 ЈсојЈта зе сЈо^аје гтштаЈла те!ск11јз1са 1 ћагтоп«1са

ос1еса, и зтепј1уапји ђтагпШ I 1егпагпШ с^еНја, и пе!суас1га1п1т п1-

т!бК1т зћетата. А то§1о ђ! зе, зато и 1от јеЈпот рагатеЈги, рго-

Ји/.ЈП 1 с!а1јс.

1х 1з1о§ и§1а то§1а ђ! Аа зе за§1ес1аји 1 <1ги§а ^огЈсгета пишс-

1ч.о-1/гагајпа згес!з1уа. Ке ге1еб1 ш и 1озт «1ибаји пазЛпо рго§1азШ Ко-

пјоу!ба е^зргезхошзгот, 1ге1>а1о 1)1 с1а зе зЈсгепе рагпја па 1о 1са1;о

и 1от 1сотр1е1сзпот, рге!агпот угетепи зШзЈсе о<^ге(1п1се то§и Ја

зе ^отђтији. Јег зе, па рптег, и ћопгоп1аИ Кпего. оЛ Т.е.1е иро1ге-

ђјјеп! рептитзН П12ОУ1 то§и пас! 1 и хтргезшгш^Шт 1 и е^зрге-

зшшз1:1с1с1т 12га2ајшт ^оШеКзПта, јеЈпаЈсо 1сао зЧо роге<1 је^по-

з1аушћ з1гоПбпШ з1ги!с1ига з1оје §1го1ео га^уцеп! гес!1аЦуш о^зес!

рго12аз11 12 те!о(11је I заЈгааја гесЈ, ођо§асеп! 1тргоУ12асшп1т огпа-

тегПот. Коп51ес1 ргтс!ре 12га211о ^о11с1огпе уапјагипозИ 1 перопау-

Јјапја, 1е хтргстгасшпи гаггаЈи, КОПЈОУ!С и е^зргезхошзИс^от згш-

з!и геаН^ије ГоШоте регзре1с11уе. Као §1о 1 па ћагтопзЈЈот р!апи

ш. ћготаШси 1 Шја(ош1си рго§11ћ угетепа, ш јазпо 1сас1епс1гапје 1

тосЈиНгапје, и Кпгтм. об. 2.е.1е. па!а21то о<Јзе1се 1е§1со о<1гес11уе 1опа1пе

рпрас1поз11, б!ја \л зе хзћосНз^а оре1 то§1а 1гаИ11 1 пас! и згрзЈсот 1

таЈсесЈопз^от ЈоШоги (пе з!ибајпо Ит пајагћа1бп!јјт ћЛИогшт з!о-

јеуЈта), а ро оз1пш Лзопапсе, пега^гезауапји а1согс1з1с1ћ 1сотр1е1сза

1соје ге^ићјга пеођ!спот паре1о§си 11с1уа, ро па^отПауапји 1опоуа 1

гдизпи1оз11 уеШ1са1е Ј^оја је 1 1егспа, 1 зе!сипс1па, 1 1суаг1па — аи1ог

је тезМтЈбпо рге<1 зат!т УгаИта еЈсзргез^оп^зМбЈсое ћагтопз1со8

з\'е1а.

1з11па, пе 1геђа ргеу1(1е11 <1а зе (1р1сш еЈсзргезЈопЈзЦсЈс! 1соп1сге1п1

роз1ирс! с1ез1ги!сс1је, ЈеГогтаслје I геЈиКшје и Јотепи ројесћшћ је-

рагате1ага јауЈјаји зато и ер!2ос!ата ос!геЗепо§ 1суа1Ј1е1а 1

1/га/а, 1^ао ротоспа згеЈз^уа га оз1уагепје 1о§ 12га2а. А

' Ве1а Ваг1б)с, А\?1оМоегаЈ1ја, Зоугетеппаја тигуКа, Моз^суа, 1925, ђг. 7,

51г. 1—6.
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Ла је ОЗПОУШ зШзЈсј ргоШ Кпега о<1 2е1е 1ра1с пеоготапИспсмтрге-

8Ш1Ш1121с1, 5 1цп с!а и осг1ауапји 1сага1с1ега Ј пј!ћоуо§ рз1ћо1о§1со§

гагуоја и 1о1ш пншб^озсепзЈсе с!гате, КОПЈОУШ ЈсопзИ 12гаг11о геаћ-

51лсИ те1ос1. О6 1гђога орзЧеЈјиЈзЈсе 1ете, зтезЧепе и ШзЈхнгјзН о!су1г

Сгпе Соге 1 Уепесије 15. уе!са, рге!со ЈгатаШгзЈсе 1 тиг1с1се 1сопсерс1Је

]<оја 1сотБтије сНпаппспи 1 1соп1га51пи гасЈпји и газропи <х! хапг-

-зсепе Јо 1апапо§ рз1ћо1о§1со§ пцапз1гапја з1о2епе Јспгпе 51Шааје, а

поз! је з1тЕоп171гап1, §из11 рогпоготапИбпт огЈсез^аг за ђо§а11т рге-

р1е11та 1етагз1сШ I ЈеЈПиоИузЈсхћ сеНја пас! 1сој1т зе зЈођо^по гагуца

11р1бпа ]Јопјоу1беУ5]4а Уо1са1па Је^ЈатасЈја, ра Ло зуШ 51ги1с1ига1тћ

с!е1а!ја — апаНга тоге Ја ^опзгашје иргауо пеуегоуаШо зШз1со за-

гепИо. МесћИЈт, гегића!; 1е §О!ОУО биЈпе 1<отђта1оп1се је, оз1т ге1-

1с1ћ тезга, се!оу11о 1 ог§апз!с1 роуехапо питсЈсо-ДгатзЈсо ЛЈуо, 1соје

1сао <1а јоз је^пот ЈетапШје рођогпјЈсе згИзЈсо^ бхзшпз^уа 1 јеЛЈлз^уа,

теЗи Јсоје шасе зраЈа 1 аи!ог ОУО§ 1е1сз1а.

Тга§апје ха Јсг11епјит1та 1сој1 Бх о^гесИИ Кас1а се гегића! зуезпе

1Н пезуезпе, патегпе П[ з!ибајпе зШзЈсе ћегегопогшје ђ!1

а Ј^ас1а пе, рге1аг1 оЈсуЈг оуода пар1за 1 ргес151;ау1ја јеЉо

рИапја и питбЈсој итеШозИ.

Мапја Вег%ато

ЕШ1СЕМ 5Т1и5Т15СНЕМ ВЕ5ОМВЕКНЕ1ТЕХ КОШОУ1С'5

ОРЕК »КЈМЕ2 ОВ 2ЕТЕ«

Вег Веига§ зЈећ! Копјоу1б'з Орег »Кпег ос! 2е1е« (1926) а!з

1урјзсћез Шег1с ејпег 2е11 ал, 1п <1ег 81сћ Рогтеп \каЛ 5уз1ете с!ез

тизЈ^аНзсћеп ВепЈсепз уегт!зсћеп ип<1 сИе иђегНеГеПеп т\1 Јеп пеи

^ЈНзИзсћеп 2идеп иђег!а§егп. Аиз сИезет СгипЈе ђе1га-

тап (1аз ^ег!с зошоћ! аиз с!ег РегзреЈсИуе с!ег ћ151оггзсћеп 2и-

заттепћапде а!з аисћ ип1ег Вегис1сз1сћ1;1§ип§ <1ег зрегШзсћеп 51е1-

1ип§ Копјоу1с'з 1п АпБе1гасћ1; Јег с1ата!з 1т зегђјзсћеп МизИсЈеђеп

а!с1ие11сп Тћетеп. Ез §ећ1 патНсћ ит с!аз Уегћа11шз 2\у1зсћеп А11ет

ип<ј Кеиет, Тга(111;1си1е11ет ипс! МоЈегпет, На1;1опа1ет ап<1 Козто-

роН115сћет.

Еђеп т ^1езег 2е!1 ег!еБ1 сНе зегМзсће Миз1К ете Газ1 Јгата-

Изсће Копхеп1;га11оп аИег Кгаће; з1е Бетић1 51сћ ит ет Масћћо1еп

с!ез Уегзаитгеп ипЈ 2е1§1 ет ег^оЈдге^сћез Ветићеп, Јеп Апзсћ1иБ

ап (11о еигоршзсће Миз11с ги Ппс1еп, \л/ође1 ез ВезопЈегз ит сНе ^бзип§

засћНсћ-1есћп18сћег РгођЈете, ит сИе Уегуо1Шоттпип§ Јег Котро-

5Ј1Јопз1есћп11с §ећ1.

Ре1аг Копјоухс БеЕ1пс1е1: зхсћ гиг 2е1{ Јег АгБе11 ап с1ег Орег

»Кпег 0(1 2е1е« т етег Рћазе ^ег Аи8ђ1Иип§ зетез регзоћпНсћеп

Орег 1з1 е!п К.ези11а1 зо\уоћ! зеЈпег геаТгзИзсћеп Е1пзсћа1гип§
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е!§епег Мб§Нсћ1се11еп а!з аисћ етег псћИдеп Ве1гасћ1:ип§ зетег

ипс! 1Јт§еђш1§.

КопјоуЈс §ећ1 т зетег Агђеи, §апх зешет Јшпз1:1еп5сћеп Тетре-

гатеп!: еп1зргесћепс1, УОП с!еп АизсЈгисЖзтб^НсћЈсеНеп с!ег Меп1а1НаЧ

ипс1 Јег Р5усћо1о§1е Јез зегМзсћеп Мепвсћеп зетег СезеПзсћаГ^з-

зсћ1сћ1: аиз. 2иг КеаНзЈепте сЈег 51сћ дез1е1ћеп АиГ^аће, \уаћ!1 ег

зећг аићпеЛзат (Ие 5Шт1ие1 аиз. 1п Шгег Уеп^епс1ип§ 181 ег геаН-

51ЈБсћ ипс! зећг ПехЉе!. 1т Сгипс1е 1>1еЉ1 ег Јет »А11еп« шк1 Јег

ТгасЈШоп уегђипЈеп, §1еЈсћ2е1И§ ћа1 ег ађег е!п еи1ез СезрИг Шг Јаз

»Меие« (цп шсћ1:гас111са1еп 51ппе). Ег 56121 патИсћ сИе МоЈсгапјас —

ип(1 Јапасе1с — ТгасШтп (оП, з1ећ1 ађег т 1ћг 1сет Неттшв, зоп-

с1егп ује! ећег ете ШЈЈе Бе! с!ег К.еаНз1егип§ пеиег АЛГеЛе.

»Кпех ос! 2е1е« таг1с1ег1; Јеп АгЉпе зе1пез Вигсћђгисћз 2иг

»Меиеп МизИс«; ег УоНггећ! з!сћ ађег аи5 Јет СеБ1е1 с1ез тизИсаНзсћ

Ка11опа1ет (т е^пет ^/еИегеп ип(1 11еЈегеп ЗЈппе). Ег ђепи(2|; патИсћ

(Заз Ма11опа1е а!з ет 1о§1зсћез Ма1епа1, \уе!сћез 1ћт ипегшаг1е1е

Егпеиегип^з- ип<1 Е1ЛУе11егип§зто§Нсћ1се11;еп 1т Веге^сћ (1ег Аиз-

сЈгис&зпиие! егоНпе!.

А11егс1т§5 \уе!з4 (11е Орег аисћ А\е СгипЛа§еп Шг е^пе Аиз^гисЈсз-

тШеЈехрахшоп 1т ехргеззЈошзИзсћет 8шпе аш; Безоп^егз т (1ег

Беге1сћегип§ с!ез гћуЈћтЈзсћеп В1Шез, т (1ег Аг1 Јег АгБе11: т!1 (Јеп

теЈоЛзсћеп Мо11уеп ГоИс^огхзИзсћеп Чгзргипдз, 1п с!еп 1тргоу1за11опз-

2и§еп, т (1ег Еглуе11егип§ Јсг ћагтст1зсћеп М111е1, Ј1е ћ!ег

аисћ а^опа! 5тс1, т с!еп уег111са1еп Уег<Исћ1ип§еп ип<

В1ззопап2еп. 1п с1ег Уета/еп(1ш1§8\уе15е т!1 еЈпЈдеп апс1егеп

еј^еп з!сћ ћ!ег зсћоп Вез^гиЈсИоп, ВеЕогта1Јоп ипс! К.ес1и1с-

ејп2е!пеп Рагате1егп, 1ттег а!з НИЕзтаМе! ипс! 1т В1епз1;е

с!ез ехргеззхопЈзизсћеп АизЈгисЈсз.

Вег а11§етеше з11Н$11зсће Каћтеп ђ!е1Б1 г\уаг посћ 1ттег

пеоготап118сћ-Ш1рге531Оп1з115сћ, ађег <Ие Шг с!1е Регзопеп- ип<1 ЗИиа-

иопзБезсћге1ђип§ уепуепЈе1е МегћоЈе 1з1 геаНз{;1зсћ. ВезћаЊ %е1л ез

ит е!п ШегЈс, (1аз е!п ђетегЈсепзшег^ез Ве1зр1е1 етег ип§е\у6ћп11сћеп

зИИзЈгзсћеп УхеЈГа!!: <1аг51е111:, (Јађе! аБег е!п етћеШ^сћез, тизИсаНзсћ-

ЈгатаИзсћез Оапгез ђ!е1Б1:.





„КОШТАНА" ПЕТРА КОНЕВИЧА И ТРАДИЦИИ

РЕАЛИСТИЧЕСКОИ МУЗБ1КАЛБНОИ ДРАМБ1

ЕЛЕНА ГОРДИНА (Москва)

В истории оперного искусства немало страниц, сохранивших сви-

детелБства ожесточеннои полемики вокруг опернвгх постановок,

жарких дискуссии о путлх развитил оперного жанра. Опера — зтот

самБш демократическпп вид музикалвного искусства, обладакиции

огромнои социалБнои силои воздеиствии, опособнии ввгзватБ непо-

средственнук) и оструго реакциго болБШих масс широкои публики,

— опера всегда служила как би сеисмографом обвдественнмх на-

строении. В спорах вокруг оперннх опектаклеи, в самом возникно-

вении произведении различнои направленности нередко боролисв

мировоззрении, утверждаггисБ новвте идеалн — не толвко художе-

ственно-зстетические, но и ободественнвте, социалвнБ1е.

Так било во все времена. Но, пожалуи, ни одна апоха не знала

СТОЛБ разителБНБЈх контрастов, такого широкого спектра творческих

ивлении, того стремителБного темпа, возрождении новнх тенденции,

которме нам дает век двадцатвш. Достаточно напомнитБ, что почти

одновременно ПОЛВЛЛЛИСБ такие хголнрно противоположнне в своеи

стилистике образцБ! творчества нового времени, как скаже.м, „Пел-

леас и Мелизанда" Дебгосси и „Саломеи" Рихарда Штрауса, его же

„Кавалер розБГ' и „Ожидание" Шенберга, „Триптих" Пуччини и

„Воццек" Берга и т.д. В гогославскои музБгке тоже можно наити

подобнБ1е примерБ!: в одно времи создавалисБ „Коштана" Петра Ко-

невича и „ЧернБге маски" Марил Когол.

И не так важно, что некоторБ1е из перечисленнБ1х сочинении

не сразу увндели свет рамгш; важно, что все они, как и мнотие

здесБ не названнБте, — зто музБгкалвнБШ театр XX века, с его дерзки-

ми поисками и свершенилми, радикалвнБш отрицанием установив-

шихсн норм, кореннБтм видоизменением жанра, но и мудрБШ сохра-

нением непрерБЈвакмцексл традиции. И может СБТТБ не случаен тот

факт, чгго инБхе произведенин, прокладБтван новБте пути в развитин

жанра, рождал НОВБЈС стилистические тенденции, оставалисБ в своем

роде единствепнБЈМи. Так произошло, к примеру, с „Пеллеасом" Де-

бвдсси и „Вовдеком" Берга. Мало кто из композиторов современнои

зпохи может ВБ1держатБ сравнение с корифеими оперного искусства

прошлого, — Моцартом и Глкжом, Верди м Вагнером, — в |отно-

шении постолнства шс зстетических принципов, последователБностн
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линик их ЗВОЛЈОЦИИ. Не *влаетса ли зто еше одним подтверждением

особенно острмх противоречиб, того взривчатого

которме свобствешш развитшо искусства нашего времени-

В ггом сложном контрапункте, подчас пестром сооветж разао-

лнких лвлениЛ, что представллет собои музикалБНкГг театр XX века,

особал ролБ принадлежит молоднм националБНБШ школам, которне

внесли своао освежакицук) струк> в обшии гтроцесс музнкалвного раз-

витил, в то.м числе, развитин оперного жанра. И может битв деателљ-

ностћ композоторов зтих школ обеспечивапа наиболвшук) устончи-

жхгп, в свнзнх с традгаш^ми, ибо перед ними в первлто очередв сто-

или задачи создании своеи националБНОЈ! класснки. И веронтно

именно в сфере опери зта закономерноств сказаласв болвше всего.

Ведћ в отлЈГше от инструменталвних жанров, где всегда свободнее

пролвллетси дух зкстеримснтаторства, в опере, в силу ее синтетиадо-

сти, многозначноИ зависимости от различнмх традиции, — в опере

силшее занвлжот о себе закош.1 жанра. Позтому в рамках молодмх

националвнмх опернмх школ возникали кередко те произведенин,

которме утверждали исконние демократнческие ОСНОВБТ оперного

жанра. Утверждали своеИ народко-националћнои почвенноспЈО, об-

ра!цением к вечно ЖИВБШ фолвклорним нстокам, наконец, пре-

емственносгао от традицни мировои опернои кулћтурм.

К таким произведеииим с ЛОЛЈШМ правом можно отнестц ,Дош-

тану" Петра Коневича — лучшее создание композитора, одно из

иисших достижениД сербскои музвжалђнои класснки, кулвт^фи всеи

К)гославии. Тот факт, что именно опернми жанр дал первне совер-

шеннБ1е образцБ! национхлБнои музикалБнои классики (вспомним,

пошшо .ЈСоштаим" „Зро с того свста" Лкова Готовца, получившего

европеИское признание), — отот факт тоже сххзтветствует опреде-

ЈЧсиноК закономерности в развитии националБНБГх кулБтур. Так бмло,

к примеру, в чешскои, в руссков музБже.

Формирование молодБ1х оперннх школ всегда происходит на

основе синтеза ^рко националБнои самсбБггности н ведувдих стили-

стических тенденции искусства. При зтом конкретное тлготение к

1см или ииБ1м направлениим в развитии оперного жанра диктуетсн

как обшими художествениими традициими даннои националБном

кулБтурБ!, так и индивидуалБНБШи склонностлми автора. В зтом

отношешш Петар Коневич — не ТОЛБКО нвление специфически нацно-

налБное, определившее во многом расцвет кулБтурм К)гославии; зто

сшшпал и оригиналБнан творческал лЈганост!;, композитор-мислителБ,

музБ1кант болБшого вдохновенил. ПутБ Коневича к реалистическои

музикалБНОИ драме отразил обцденаиионалБНБ1е традншш кулБтурм

н их свизлх с русскои, чешскои опернои классикои; отразил личнуго

привсржениостБ самого композитора к творческому методу Мусорг-

ского и Лначека. Вместе с тем, думаетсл, что в зтом пролвиласБ н

чуткостБ художника, верно уловившего характернБш тенденции вре-

мсни.

Во всеи „полистилистике" оперного искусства XX века может

реалистические традиции, во всем разнообразии их конкретно-

-жанрового вопловдении, сохраник>т наиболБшуго жизнеспособностБ.



„Коштана" Петра Коневича 75

При зтом именно в музмкалвнои драме они могут развиватБсн осо-

бенно плодотвормо. В отлнчие, скажем, от компческои оперв!, всегда

тлготекнцеи к определеннои модели, музБнсалБнои драме присуш

отход от жанрового схематизма. В свого очередБ, реализм как ника-

кои другои метод дает ту свободу пролвлении жанров, тот простор

в иополБзовании средств, которвш призванш отразитБ человека,

ЖИЗНБ во всем их бесконечном богатстве и многообразии. Начинал

с Шекспира, а в опере — с „Коронации Поппеи" Монтеверди реали-

стическии метод служит неисчерпаемвш источником творческих ис-

кании. Реалистическаи музБгкалБнан драма в своем конкретном ком-

плексе — идеино-зстетическом, националБном, стилисгическом, —

зто всегда лвление лрко индивидуалБное. Такие примерш как „Дон-

-Жуан" Моцарта, „Кармен" Бизе и „Отелло" Верди, „Борис Годунов"

Мусоргского и „Пикован дама" Чаиковского говорнт сами за себн.

„Коштана" Петра Коневича — то также пример глубоко инди-

видуалБного синтеза националБНБ1х и обте-европеиских традиции на

основе принципов реалистическои музБжалБнои драдш. Богатство и

разнообразие жанровБтх нстоков „КоштанБ!", воплошеннмх в соответ-

ствукмцих музБшалБно-сценлческих формах, рождает ошушение пол-

НОТБ! и многогранности истинно реалистического отраженил жизни.

Лирико-психологическаи направленностБ оперм сочетаетси с зпиче-

скои монументалБностБГо, нркии бнтовои колорит с глубоким фило-

софским подтекстом. Зто драма личности и одновременно драма

народнан; образБ! битовБ1е насмш.ак)тси острмм психологическим

содержанием, ПОДНИМЗЛСБ до уровни значителвиого жизненного лвле-

нии, характеристики определеннои националБнои средн.

Сила художественного обобтцении народнБ1х характеров, само-

го народного духа, — в том, что конкретно происходивдее в деи-

ствии оперм постоннно интерпретируетси через призму народнои по-

ззии и шире, — через народное позтическое мироошувдение. Специ-

фическал атмосфера и ЗМОЦИОНЗЛБНБШ тон драмБ! Станковича, ее

ведупше идеино-философские ^МОТИВБЈ обретагот в спере Коневича

обгцечеловеческое звучание. Как раз в сфере музмкалшои вБфази-

телвности, рождагошеи глубокие образнБш обобхцении, композитор

поднимаетсл над бмтописателБСтвом, натуралистическим изображе-

пием жизни, которБЈе в известнои мере присуши Станковичу. Исто-

рин знает немало примеров, когда литератургше снзжетБ! и герои

получагот на опернои сцене второе рождение; более того, получагот

новое освеиденне, приобретакзт гораздо болБшуга значимостБ благо-

дари змоционалБно обобшашшеи роли музБгкн. Достаточно сравнитн

„Кармен" Бизе с одноименнои новеллои Мериме.

„Коштана" Коневича ИСВОЛБНО заставллет ВСПОМНИТБ оперу ве-

ликого французского музнканта-реалиста. ЕСТБ нечто обшее с Кар-

мен в самом облике главнои героини — красавицм-ЦБТганки, страст-

но жаждушеи овободм, Јнобви. Та же блистак)шаи лркостБ колорита,

пленителБнне и волнугогцие песни. И метод музБжалБно-драматиче-

ского раскрБ1тии образа героини опираетсл на те же приемБ! — от

обЂектнвно-жанровои характеристики в народно-лесенгшх формах к

остро психологическои, иополБзугошеи сквознБте декламационно-ари
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ознБхе и монолотические формш. И еше одно очеш> важное качество

„Коштанм" Коневича, позволнкмцее ороводитв аналогтео с „Кармен":

та известнаи романтизации чувств, романтизацил правдБГ жизни, ко-

торан не противоречит реалистическои опернои зстетике, а напро-

тив, подчеркивает в неи специфику собственно музмкалБНого вира-

женин.ИнБши словами, ВБ1зивает естественнук) потребностБ змоцио-

налБНБЈх обобвдении в ввде музБткалБно завершеннБ1х вБкжазивании.

А зто, в свого очередБ, органично согласуетсл с миром народнолозти-

ческих представлении, образукшдих важнеишии пласт в ободем об-

лике оперм Коневича.

„Коштана" — произведение глубоко нацноналвное в своеи

сушносги: в проблемах и характерах, в своеи философскои концеп-

цин, в специфических средствах музмкалБного ВБфаженин. Основ-

нме идеино-художествен«Б1е МОТИВБ! оперБ! Коневича, как и драмБ!

Станковича, концентрируготсл в поннтии ,^сал за младост", Но в

отличие от Станковича, композитор несколБко смегцает драматурги-

ческие акцентБ!, музБхкалћно и сценически виделнет Коштану как

главнуго героинк), ооувдествив зто уже во второи редакции оперБ!.

Введенан им 4-л картина — остро психологическал сцена-монолог

КоштанБ! — поднимает героинго над аопектом чисто бБ^товмм, опре-

деллет НОВБШ акцент драмБ!, оправдивал далБнеишее развертБшание

ее и трагаческое завершение. ВСДБ типичнаи длн фолБклорнБ1х ПБСС

„свадебнан концовка" наполнлетси здесБ ИНБТМ содержанием: зта

свадБба, ожидагавдаи Коштану, скорее походит на похоронБ! — гибелБ

кзности, красотБГ, песни, крушение надежд и лучших стремлении.

СкладмвансБ постепенно, от сценБ! к сцене, в песнлх и монологах

деиствуклцих лиц, после переломнои 4-и картини утверждаетси идеи

„жала за младошћу", переданнаи с потрнсаклцеи сплои в тоскливо-

-надрБшнои севдалинке 5-и картинв! и достигагошаи своего апофеоза

в финале опери. Именно в музмкалБНОч:имфоническом развитии опе-

ри раскрмваетсм философскш! подтекст драмБГ, в котором трагедин

КоштанБ! приобретает значение обшечеловеческих символов: в нем

остро звучат МОТИВБЈ сломленнои человеческои судБбн, поиска СМБХ-

сла жизни.

Веролтно, можно согласитБСл с Павле Стефановичем, что в том

ошушении безБгсходнои тоски и трагическои обреченности, которое

вБЈЗБхвает особенно музмка последних двух картии оперв! и злеги-

чески-мрачнои оркестровои прелгодии к финалу, — пролвлиетсл ха-

рактернал черта философскои концвпции Коневича. Еи не чужда

идеи фаталБнои предопределенности, некои роковои неизбежности

исхода. Подобное настроение меланхолии кореннтсл в самом нацио-

налБном характере. Хочетсн ЛИШБ дооавитБ, что в опере, «ак и в

драме, косвеиное отражение находлт социалвние мотивм. Социа:и>-

ное же в художествепном, а особенно в народно-позтическом пре-

ломлении нередко вБклупает как „фаталБное".

С другои сторонБ!, нелБзл, не заметитБ, что в опере Коневича

определениое вБфажение находит символистские тенденции, которБ1е

получили, как известно, широкое и многостороннес развитие в му-

зБ1калБном театре XX века. Они пролвлнкггсл, «апример, в преобла
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дании во многих сценах атмосфери девствии над самим деиствием,

в особом внимании к, так сказатБ, змоционалБНому климату. В опе-

ре Коневича глубтиши СМБЈСЛ драмм раскриваетси не СТОЛБКО во

внешнем дебствии, СКОЛБКО в показе внутренних духовних процессов.

И здесв композитор находит весБма разнообразнБ1е фор\ш внсказБГ-

вании героев. Зто и народнаи песни, приобретакмдал своеобразнБш

символическии сммсл, — в песне о Каштановом; лесе шш в „Песне

о турчанке" из 2-и картшњг, в инои манере — в песне КоштанБ! из

5-и картинБг, где особук> 9моционалБну1О снлу приобретает „севдали-

ски пафос" музмкп Коневнча. Зто и разлнчнме сквознБ1е монолога-

ческие форми. Например, свободнаи сцена-монолог Коштани в 4-и

картине, фиксирукацал ИЗМСНЧИВОСТБ, неустоичивостБ душевного со-

столнил героини в приемах, близких по стилго зкспрессионистскому

музмкалБному театру. Или зпически неторопливБш, философски воз-

вшнешше монологи Митки, отчасти — Хаджл-Толш, заставллкнцие

ВСПОМНИТБ монологи Досифен Мусоргского. СТОЛБ разнообразное в

стилистическом отношении музБшалБное раскрБГГие содержанин

ЛИШБ подтверждает реалистические принципБТ драматургии Коне-

вича.

О том же овидетелБСТвует и музБисалБНо-сценическал форма

„Коштанв!" в целом, котораи основана на драматургии „крупнБхх

блоков", опираетси на вокалБНО-симфонические, иначе — на музм-

калкнгле прииципБ! развитии. Основнан иден драмБ! получает после-

дователБно симфоническое становление в оркестровои партии оперв!.

ФормирулсБ из отделБНМх мотивов, фрагментарно проходнгцих в

первБЈх картинах, леиттема постепенно приобретает законченнни вид

народно-песеннои мелодии, которал широко „поетси" оркестром в

финале оперБГ. Сама тема, тоскливсмрустнаи, соединнгоодаи в себе

.даростор" ВОСХОДН1ЦИХ широких интонации и печалБ никнувдих се-

кундовмх окончаиии, обрисовБтваговдих натуралБнии минор и пла-

галБнуго ладовуго переменностБ, глубоко соответствует змоционалБно-

му итогу дралш-оперн. Оиа словно олицетворнет собои всго болБ и

тадетностБ стремлении КоштанБ!, гибелв молодости, красотБ!, песни.

В зтои теме композитор безусловно обобвдает определеннБте сторони

националБного характера в специфическом музБхкалБном вмражении.

Можно, кстати, ВСПОМНИТБ и о «ародном источнике зтои темБЈ —

песне „Чернал роша" которал содержанием своим точно отвечает

идебному звучаник) образа героини оперБг.

Прелгодин „КаштановБш лес" и финал ехце раз вБхзивагат ассо-

циадии с „Ховашцинои" Мусоргскаго, в данном случае, с симфони-

ческим зпизодом „Траурного поезда Голицмна". Ассоциации — в

обрашепии к народно-песеннои основе лзмка, в интонационнои

обтности, в трагическом остинато фона, в обшем характере змо-

ционалБного звучанин.

ХотелосБ бБ1 ехце кратко коснутћси ВОКЗЛБНОГО нзмка оперБ!,

убедителБно демонстрирунзхцего творческие приндипБ! Коневича. Во-

калБНБш партии „Коштанм" ВБфастакхг на фолБклорнои основе, ши-

роко иополБзукЈт разговорнБЈе интонации сербскои речи. Компози-

тор гибко варвирует ритмикоинтонационние особенности народнои
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песни и народнои позтическои речи, то сплавллл их, то обособллл,

претворлл в разнообразнеиших жаировБгх формах. В монологах, на-

пример, Моитки или Хаджи-Томи основои интонированил служит

напевнал народнал речБ, в которуго композитор органично нплетает

песешше закругленнме фразБТ. А в песеннБ1х зпизодах, например, из

2-и, 3-и картин опери, он нсходит из их вокалБнои природв!, обога-

вдал мелодику речевнми интонацилми, тем более, что многим на-

родншм песнлм своиственна зпическал манера „сказиванил". Ори-

гиналБнеишии пример песенно-разговорного огилл Коневича пред-

ставллет „Песнн о турчанке", которуго нс поет, а как бн „рассказБ!-

вает", вспоминаи, Хаджи-Тома.

Совершвнно поиному, в ином стшшстическом 'Контексте декла-

мационнал манера Коневича воплошаетсл в моно-сцене Коштани из

4-и картинБ!. Широкал гамма приемов интонированил подчинена

ЗДССБ созданшо нервновозбужденного, зкспрессивното вмсказБгванил

героини. Примении порои средства почти свободнои декламации,

композитор чутко предугадБхвает различнБге исполнителБские ннзансм,

известнуго ВОЗМОЖНОСТБ импровизашш. Так же и в раде зпизодов пар-

тии Бориса у Мусоргского сам характер вокалБнмх интонации поавол-

лет гибко варБироватБ их произнесение. Интересно, что сувдествукуг

специалБние работБг, изучаговдие на основе расшифровки проблемБ!

исполненин партии Бориса Годунова ШалнпинБш; в них отмечаетсл

свобода прочтенил авторского текста великим певцом-артистом.

В приемах музБисалБнои речи. своих героев Коневич всегда

остаетсл верен националБнои природе лзБжа, вскрБшает его мелоди-

ческие качества, овоеобразие интонационно-ритмическои структурм,

в чем он »влиетсл прлммм продолжателем традиции не ТОЛБКО Му-

соргского, но и Лначека. Сделав известное обобвдение, можно ска-

затБ, что Коневич вогаштил в вокалБНБ1х партилх своеи оперБ! одно

из кореннБгх своиств музмкалБно-позтического фолБклора гогослав-

лноких народов — богато развитуго кулБтуру речитации. Крупнеи-

шии советскии исследователБ Борис АсафБев обратил в овое времл

внимание на зто особое „качество образнои речитации" и умение

„сказБшал ПСТБ", на „напевностБ с „придБгханилми", „атракцилми"

(хроматическое сколБжение мелких интервалов), орнаментами и тд.",

в народном творчестве гогославлн.

Следует добавитБ, что СТОЛБ же глубоко и достоверно в опере

Коневича предстает собственно музмкалБНБги фолћклор гожнои Сер-

бии во всем богатстве и своеобразии его интонационно-ладовБк и

ритмических особенностеи; предстает в непооредственно жанрових

формах и служит основои симфондаации оперБ!. Впрочем, зто могло

бБ1 статБ отделБнои темои вБтступленил.
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Елена Гордина

„КОШТАНА" ПЕТРА КОЊОВИНА И ТРАДИЦИЈА РЕАЛИСТИЧКЕ

МУЗИЧКЕ ДРАМЕ

Резиме

Е. Гордина сврстава оперу Петра Коњовића у контекст реали-

стичке музичке драме XX века, са посебним освртом на њену при-

падност националној музичкој школи.

У Коњовићевом делу Гордина уочава везе са руском и чеш-

ком оперском класиком, посебно са стваралачком методом Мусорг-

ског и Јаначека. Коштана представља пример индивидуалне синтезе

националних и општеевропских традација на основу принципа реа-

листичке музичке драмс. Лирско-психолошка усмереност опере по-

клапа се са епском монументалношћу, јарки колорит са дубоким

филозофским подтексгом. Коштана је истовремено драма личности

и народна драма; ликови носе одлике одређене националне средине.

Међутим, Гордина анализира дело и личност Петра Коњовића

не само као националну појаву, већ као снажну и оригииалну

стваралачку личност. Она сматра да специфична атмосфера и емо-

ционални тон Станковићеве драме и њени основни идејно-филозоф-

ски мотиви добијају у Коњовићевој опери оиштељудски тон, па

сходно томе убраја Коштану у ред оних оттера које, пситут Бизеове

Кармен, превазилазе своје литерарне сижее и на оперској сцени

доживљавају ново рађање. Она анализира музичко и сценско по-

мерање драмског акцента на Коштану као тлавну јуиакињу, пскебно

у четвртој слицн, Коштанином монологу, који оправдава расплет

драме и трагичан завршетак. У симфготајском подтексту драме,

у коме Коштанина трагедија добија значај општељудских симбола,

осећање фаталне предодређености је блиско меланхоличном распо-

ложењу које се крије у националном карактеру.

Музичко-сценска форма Коштане анализирана је као скуп круп-

них блокова који се ослањају на вокално-симфонијске принципе.

,Ј1ајтмотив се псжтепено формира од издвојених мотива који се

фрагментарно појављују у првим сликама, а затим прерастају у на-

родну мелодију коју „широко" пева оркестар." Богат фолклор јужне

Србије чини оимфонијску оонову опере.

Гордина разматра и вокалне партије Коштане у којима Коњо-

вић користи товорну интонацију српског језика, епски манир при-

поведања својствен народној поезији тако да његови јунаци у по-

јединим партијама више говоре него што певају. Коњовић у целини

прати ритмичку, интонацијск^ и ^мелодијску структуру језика.





„МУЗИКА ДУХОВНА" ПЕТРА КОЊОВИНА

ДИМИТРИЈЕ СТЕФАНОВИП (Београд)

„Свако време има своју романтику и

сваки новек сложеније природе носи у

себи извесну наклоност ка романтици '.

Коњовић

Први музички стваралац који је после ослобођења изабран за

редовног члана Српске академије наука и уметности, академик Пе-

тар Коњовић је непуну годину дана после избора (1947) почео да

остварује своју давнашњу замисао: оонивање првог и тада јединог

Института за музикологију у Југославији, а данас још увек јединог

у Србији. Ова замисао створена је на скромним, али драгоценим

темељима које оу нашој музици поставили Корнелије Станковић,

Јосиф Маринковип, Даворин Јенко и Стеван Мокрањац. Као што

је Корнелије Станковић осетио потребу свога времена да стави у

ноте, забележи и на тај начин сачува српске народне и црквене

мелодије, тако је Коњовић, свесно, наставл>ајући стазом свајих прет-

ходника, осетио потребу за оснивањем Музиколошког института, уста-

нове која ће проучавати музичка достигнућа прошлости и садашњо-

сти. У та музичка доститнућа прошлости уткао је Коњовић своје

виђење орпске црквене музике, као неодвојивог и саставног дела

огапте словенске културе, и дао својеврстан уметнички допринос

збирком Музика духовна.

Када данас, поводом 100-годишњице Коњовићевог рођења одр-

жавамо овај научни скуп, истичемо тај њвгов визионарски поглед,

храброст и смелост да у тешким временима зацрта нову и дубоку

бразду у српску музичку културу — оснивањем Музиколошког ин-

ститута у оквиру Српске академије наука и уметности. Био је то

у почетку 1гез јасшШ

1 Упор. Стана Бурнћ-Клајн, (говор) у: Споменица посвећена преминулом

академику Песру Коњовићу, САНУ, посебна издања књига СПХ1Л11, споме-

ница, кн,нга 53, Београд, 1971, стр. 38: „Сећам се добро тих првих корака.

Зфада у којој се данас налазимо била је тада у фази прсправке, рушило се

и зидало на све стране. Музиколошки институт је привремено добио једну
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Наш прилог се односи «а збирку Петра Коњовића МитлТса Ли-

ћо\та (Мизх^ие засгее) са поднасловом 5г/75&о-ргауо5/аут сг&уеш па-

рје^г и ^гзе^азпој оћгасИ УО&О/ИО/ — 1&3 с\гап1з 6.е 1'е^Изе зегће

есп1з еп геташетеш ро1урћоп, 2а§геБ МВССССХХХУШ. 1г<1апје 1

паИасЈа Ст1оте1:ск151со8 Ујезп&а. Збирка садржи 109 схрана вели-

ког формата четвртине. Текстови су забележени латиницом.

Издање представл>а данас реткост. Само су две композиције из

ове збирке објавл>ене у данас такође распроданом издању Хорови

Петра Коњовића, Просвета, Београд, 1967. То су два псалма: „На

рјеках Вавилонских" (Пс. 136, стр. 242—248) за мушки хор (ком-

поновано 1902, прерађено 1911) и „Боже во помошч моју вонми"

(Пс. 69, стр. 249—256) за мешовити хор (компоновано 1903).

Пошто се у богатој заоставштини Петра Коњовића у Музико-

лошком институту не налазе рукописи црквене музике, то ће се

наше излагање ограничигги на наведено загребачко шдање и на де-

лове релевантних Коњовићевих текстова из његавих чланака и кн>и-

га. Није нам познато да ли су ти нотни аутографи сачувани у За-

гребу.

У нашем излагању размотрићемо прво термине црквена и ду-

ховна музика, изнећемо кратак садржај два документа, односно два

Коњовићева писма Бирилометодском вјеснику у Загребу — у ства-

ри уговора који правно „утаначују" услове, обавезе и права сауго-

варача у вези са објављивањем његове збирке Музика духовна. При-

казаћемо садржај збирке и анализираћемо поједине нумере (наро-

чито оне које налазимо другачије обрађене код Мите Топаловића

(1849—1912) и Стевана Мокрањца/ Затим ћемо се осврнути на вео-

ма педантан. и инструктиван предговор Марка Тајчевића ово ј збирци.

Најзад ћемо у закључку истаћи значај Коњовићевих компози-

ција из ове збирке, размотрићемо могућност њиховог стављања на

репертоар професионалних и аматерских хорова и потребу њиховог

поновног објављивања.

Нека нам буде дозваљено да на овом скупу, баш у вези са

називом Кољовићеве збцрке Музика духовна размотримо термине

црквена и духовна музика. Ови појмови не представл>ају више табу

тему: не морају се више покривати терминолошким плаштом му-

зичког фолклора, мада још увек наилазимо на страни назив „са-

малу, мрачну просторију у мецаиину, у коју је управник Коњовић позвао

на договор о <раду једина два тада постављена сарадника: Косту Манојловића

и мен^. Већ наредног састанка, да би некако оживео ту просторију у којој

је био само један сточић и две столице, Манојловић је окачио на зид портрет

Стеваиа Мокрањца, а поред тога једну белу цедуљу на којој је исписао:

„Тгез ГасшШ со11е§шт." Пошто је том мшшјатурном колегајуму поделио

радне задатке, себи је тада Коњовић доделио један веома »крупан: да напи-

ше монографију о Милоју Милојевићу."

2 Коњовић је о Мнти Топаловићу писао у Личностима (Зм^реб, 1920, из-

цање Ћелап), стр. 88—91, а Мокрањцу је поводом стогодишњице рођења по-

светио монографију (прво издање Нолит, Портрети, Београд, 1956; друго из-

дање Ст.Ст. Мокрањац објавили су Матица српска — Одељење за сценске

уметности и музику и Удружење композитора Војводине, Нови Сад, 1984).

Лччпостп и прво издање монографије о Стевану Мокрањцу су јраспродати.
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крална музика". Било је ту раније помало незнања, помало несазре-

ле духовне климе. . .

Први термин — црквена музика — обухвата музику певану шш

компоновану на литургијски 1ех1и$ гесер1и5, а други — духовна му-

зика — односи се и на песме које својим садржајем обухватају

блиску тематику, али нису део 1ех1из гесершза. По пореклу то су

духовне песме, које су из Украјине, преко Мађарске и наших север-

них крајева допрле у збирке зване — катавасије и у зборнике

(XVIII—XIX век). За неке од ових песама знамо и ауторе. Брзо су

стекле популарност. Понегде се и данас певају о великим празни-

цима (на Божић, Ускрс, итд). Коњовић је једну такву песму укључио

V своју збирку.3 Међутим, било је и биће надаље недоследности у

употреби и коришћењу ових појмова. Ипак, чини нам се корисним

да се ови термини разјасне.

Два наведена писма налазе се у Коњовићевој заоставштини у

Музиколошком институту.4 Прво је, у ствари, споразум — „утаначе-

ње" у пет тачака између Петра Коњовића, управника Народног ка-

залишта у Загребу, датирано 10. II 1934. и Нирилометодеког вјес-

ника (Гундулићева 24, Загреб). Насупрот Коњовићевом потпису, у

име Управе Кирилометодског вјесника Вјекослав Ј. Вишошевић по-

тврђује: „Споразумни, прихваћамо!"

Пошто се наредне три године, вероватно, ништа није деша-

вало, у другом писму — споразуму, датираном 14. VII 1937, „мијења

се писмено утаначење од 10. II 1934. у погледу права на издавање. . .

црквених композиција источног карактера". Овај допуњени текст

садржи такође пет тачака. Допуне су у следећем (све сувишно изо-

стављамо): 1) наведене су поименце „зборне композиције источног

црквеног карактера"; постављен је нови рок за издавање: 31. XII

1937 (ранији је био 31. XII 1935); 2) устуиљена су сва накладничка

права Кирилометодском вјеснику до 1. I 1942 (ранији датум је био

1. I 1940); 3) наведено је да ће Бириломегодски вјесиик „о свом

трошку и за свој рачун" издати Коњовићеве партитуре у достојно

опремл>еној књизи с одговарајућим предговором; 4) и 5) „утана-

чују" се финансијски услови.

Док се у првом опоразуму саутоворачи обраћају са „ја" и

„Ви", у другом се спомињу „Кирилометодски вјеоник и композитор

г. Петар Ксмћовић". Док је први споразум потписан од оба саугово-

рача и оверен печатом Ршрилометодског вјесника, други је без ијед-

ног потписа.

Укратко, на основу претходних усмених договора и после ова

два опоразума, тек је 1938. године, дакле годину дана после другог

постављеног рока (31. XII 1937) дошло до објављивања збирке Му-

зика духовна. На жалост, није нам познат тираж овог данас већ

„историјског" издања. Пријатно изненађује труд око уопешног пи-

сања цр_квенословенског текста латиницом.

Ј ,Јегда прииде конец вјека", Музика духовна, стр. 102—107.

4 У прилогу дајемо оба писма у препису.
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Коњовићево школовање у Новосадској српској гимназији и у

Сомборској учитељској школи — препарандији (1898—1899) про-

жето је и црквеном музиком. Она је била незаобилазни део њего-

вог сигпси1ита. Коњовић је слушао, певао, дириговао и компоно-

вао црквену музику. Већ као ђак друге године Сомборске препаран-

дије постао је диригент мушког и мешовитог хора. Као диригент

Српског црквеног певачког друштва у Старом Бечеју (1904—1906),

као учитељ музике и диригент Српског црквеног певачког друштва

у Земуну (од 1906. до рата 1914) — он је током свог дуготодишњег

диригентског рада упознао и компоновао црквену музику коју је

изводио недељом и празницима. Литургију за мушки хор написао

је још 1900. године, када му је било 17 година. Касније је поједине

композиције ггрерађивао.5

САДРЖАЈ ЗБИРКЕ

Музика духовна је подељена на нешто већи део А, стр. 1—56

и део Б, стр. 57—109. У првом делу се налазе три литургије св. Јо-

вана Златоустог; две почишу од Свјатиј Боже: прва — за мушки

хор (писана 1900), а друга за три женска гласа (писана 1915). Тре-

ћа је непотпуна, за мешовити хор (писана 1903) и садржи само

централни део Литургије: канон евхаристије — укупно пет бројвва.

Поједини делови су засновани на традиционалним напевима, а друти

су слободно компоновани.

Део Б је насловл>ен Концертц за мешовити хор (стр. 57—109)

и садржи 11 композиција. Поједини бројеви који су веома кратки

не могу се подвести под „концерте" — термин иначе веома распро-

страњен код руских композитора. Највећи број од ових 11 компо

зиција изграђен је на традиционалним паневима (нпр. На рјеках

вавилонских, Достојно јест, Благообразниј Јосиф, Мироносицам же-

нам, Ирмос на Божић, Глас Господен на водах), али такође постоје

слободно компоновани „концерти", на пример „Боже во помошч мо-

ју вонми" (Псалам 69).

Осврнућемо се и «а две композиције које изводимо вечерас на

концерту.6

Једну од последњих композиција црквене музике, истовремено

и последњу, једанаесту у збирци Музика духовна: Глас Господен на

водах — у ствари тропар при водоосвећењу на Богојавл>ење — на-

писао је Коњовић 1915. године. Препознатљива мелодија 8. гласа

Осмогласника је стилизована. Осим уобичајених дужих вредности

на крајевима фраза — код Коњовића и удвојених — ову кратку

! У издању Музика духовна оба датума нису дата на једном месту. Је-

дан је у главном делу, а други је у садржају, па приликом навођења треба

увек дати оба датума.

' Студијоки хор Музиколошког института САНУ учествовао је на кон-

церту посвећеном делима Петра Коњовића поводом 100-годишњице рођења који

је одржан у Галерији Српске академнје наука и уметности 25. X 1983, у

оквиру научног скупа.
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композицију карактерише скоро ншрекшгути ток четвртина. У ве-

ћини случајева на крајевима фраза тон сопрана је истоветан са

једногласним записом (упор. Ненад Барачки, Нотни зборник, Сом-

бор, 1923, стр. 280).

У Божићном ирмосу присутна је широко развијена мелодија

I великог гласа. Њу Коњовић у току ове релативно дуге компози-

ције сужава и хармонизује на више начина. Морао је Коњовић по-

знавати не само мелодијску структуру ирмоса7 већ и начин њоног

једногласног извођења. То потврБује начин „цитирања" мелодије у

сопрану, начин хармоннзације, одређивање темпа и начин вођења

гласова.

У припеву „Величај душе моја" — хармоније су, рекли бисмо,

ненаметљиве. Већ у току излагања главног текста ирмоса „Таинство

странноје и преславноје" приметне су алтерације; штавшне, сусре-

ћемо се са „издашном применом хроматике". У поступку хармоноке

изградње Ирмоса делимично независно вођење гласова подсећа на

појединим местима чак на гудаче. Поједини кратки мотиви прелазе

из једне у другу деоницу, долази до удвајања тенора и басова, до

употребе оинкопе. Понеке хармонске комбинације подсећају на рус-

ке ауторе.

Посебну пажњу заслужује стручан, одмерен, методолошки по-

стављен и веома инструктиван предговор Марка Тајчевића збирци

Музика духовна, писан јуна 1938. у Загребу.

После историјског осврта, Тајчевић с правом истиче како се

српска православна црквана музика развијала у два правца: а) „у

чувању традиције старих, аутентичних народних мелодија црквеног

појања и б) у хармонизацијн и обрађивању тих мелодија у музич-

ким дјелима више врсте с мањим или већим артистичким претен-

зијама".

Тајчевић се, даље, осврће на Мокрањчев утицај на Коњови-

ћеве композиције који се огледа у „стилској једноставности и пев-

ности појединих деоница, и задржавању аутентичне метрике народ-

них црквених мелодија". Ипак, Коњовић у однсжу на Мокрањца упо-

треблЈава смелија хармонска решења, укршта и слободно води гла-

сове, што ствара утисак полифоније, измењује поједине хорске гру-

пе, скраћује мотиве и фразе. Све ово чини и као познавалац појања

и као композитор који логичком интерпретацијом текста изграђује

композициони облик.

Надамо се да ће југословенски професионални и аматерски

хорови, у првом реду њихови диригенти имати „слуха" да огкрију

уметвичку вредност Коњовићеве Музике духовне. На нама је да

поновним штампањем Коњовићевнх композиција омогућимо развија-

ње таквог интересован>а. Захвални смо Нирилометодском вјеснику

што је још 1938. године објавио ову значајну збирку.

7 Ирмос је, у овом случају, лесма која се о великим празницима пева

уместо Достојно јест, после канома евхаристије — централног дела литур-

гије.
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Коњовић се црквеној музици одужио овом збирком и надахну-

тим написима у својим књигама. Ако нам понешто из ове збирке

зазвучи другачије него што смо навикли да црквенословенски текст

руске редакције слушамо у обрадама Корнелија Станковића и Сте-

вана Мокрањца, о«да морамо констатовати да омо захваљујући у

првом реду недовољно развијеној духовној клими која нас је окру-

жавала у последњим годинама Коњовићевог живота, а и касније —

остали сиромашнији за нова звучна сазнања. Она ће нам тек онда

постати разумљивија када Коњовићеве композиције из ове збирке

будемо чешће изводшш. Постоји, морамо и то рећи, изввсна пред-

расуда да су му црквене композиције тешке за извођење и за слу-

шање. Међутим, две наведене композиције Глас Господен на водах

и Ирмос на Божић наводе на другачија, одговорнија размшшвања.

Није нам познато да ли је од ослобођења до вечерас Коњовићев

Ирмос на Божић извођен, ал« смо га слушали пре десетак година

у извођењу бугарског професионалног хора у Софији за време јед-

ног међународног конгреса посвећеног проучавању старе словеноке

музике.

Што више певамо ове две композиције, све више нам се откри-

ва њихова лепота, са нарочито осмишл>еним хармонским изразом

који обогаћује садржајну вредност ових текстова преведених са грч-

ког на стари словенски још у време Кирила и Методија и њихових

ученика (IX—X век).

Завршићемо Коњовићевим речима којима он закључује своју

монографију о Мокрањцу. „У ритму нашег друштвеног развоја и

духовног изтрађивања и продубљивања наше уметничке атмосфере,

дело Мокрањчево је не: још увек, него: све више ттрисутно и дело-

творно. У струјању што га музнчка наша култура уноси у цело-

купност нашег опиритуалног живота потребно је сваком образова-

ном појединцу, а не само сваком нашем музичару — мада њему

првенстввно — да уочи шго јасније однос и утицај који је Мокра-

њац вршио и врши и даље у развојном процеоу наше уметности.

Тек тако ће моћи да се уочи и шта његово дело значи у врстању

општих културних вредности што их наша опиритуалност прилаже

целини."

Мислимо да већ постоји неопходна историјска дистанца и да

у овом питату уз помен имена Мокрањца смемо даиас додати и име

Коњовића.
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ПРИЛОГ БР. 1

Ре1аг КОПЈОУ!С Тадгеђ, 10. ЕеБшага 1934.

1Јргауш1с

2а§геђ

УЈЕ5К1К

2а&г е\)

СипсЈиПсеуа 24

Ка озпоуи па§е§ изтепо§ гаг§оуога и ргесЈтеШ ЈгЈапја зу!ћ

тојШ ^отрсшсгја, гасЈешћ па сгКуепо-зЈоуешЈи 1еЈсз1, врогахитјеН

«то 5е 1са1со .чПјесИ:

1.) Ја Уата ргеЈајет, а VI ргегшпкие <1а 12(1а1е и УаЗој у^азИ-

1ој паИас11 зуе тоје сг!суепе ]Јотрог1с1је 1з1о6по§а 1сага1с1ега рго-

уШепе 1гуогп1т 51аго$1оуеп5]41т 1е1с51от.

2.) Ја Уата ос1з1ират §уа па^1а<1п1б]са ргауа и пео§гап!сепот

орведи ш ођауеги, (1а песи п11^оте ЈогуоНИ итпоЗауапје тојгћ (1је1а

оуе угз^ БПо и раП11ип 111 Јјотсата, зуе Јо 1. јапиага 1940., о<1

1со§а Јапа зуа аи1огз1са ргауа па оуа (Јје1а рпра^аји оре1 теп! ос1-

позпо тојип паз1је<1шст1а.

3.) Уј зе паргоЦу ођауе/ије1е, Ја 6е1е пајЈсазпуе и угетепи

<1о 31. (1есетђга 1935. зуе ОУС зЈсЈаЈђе 1г<1аИ о зуот 1гоз1си 1 га ЗУОЈ

габип 1 4о <1је1опибпо 1сао пншб1н рп!о§ Уа§е§ »Ујевп11са«, а; ро 1от

зуе га<1пје хајеЈпо и сЈозгојпо оргетЈјепој ЈспјЈг! раг11Шга за ос!§о-

уагаји<51т ргес!§оуогот.

4.) 2а рго1ис1П1с!ђи их тоје ођауеге огпабепе ро<1 2) VI зе ођа-

уегијеГе теп! ргеЈаи 50 рптјегаЈса иуегапЈћ ћопогагп!ћ рптјегаЈса,

<1о11спо ос! зуаЈсе раШгиге 50 ЈштасЈа.

5.) Оп§та1е га 111;о§гаКји игиб!би Уат ђ!а§оугетепо.

т! ро1угс11Ц 1сор1ји оуо§а иШпабепја.

Зрогагитт, ргШуасато!

2а§геђ, 10. Јеђгиага 1934. Ре1аг КОПЈОУ!С з.г.

(Реса1: С1п1оте1о<1з1с1 УјезпИс 1Јргауш1с

ТЈргауа) 1Ј 2адгеђи

УјеЈсозЈау Ј. У^зозеујс з.г.
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КОШОУ1С РЕТАК 2а§геБ, 14. VII 1937.

(ЈргаушЈс

Р. п.

С1К1ШМЕТОВ5К1 УЈЕ8М1К

2а#г е 6

СипЈиНсеуа 24

Ргеша тесћдзоБпот Јодоуоги 1 зрогагити ро1р18апШ, пијепја

зе рјзтепо Шалабепје ос! 10. ЈеБгиага 1934. и ро§1е<1и ргауа па 12-

сЗауапје Ш2е пауеЈешћ сгЈсуетћ ЈсотропсЈја 181обпс>8 1сага1с1ега и

1.) КотрсиЛог Ре1аг Копјстс изШра з1Јјес1е<$е зуоје хђогпе 1сот-

рсшсгје Ј51обпо§ сг!суепо§ 1сага1с4ега: га тје§. гБог »Теђе О(1јеји§6а-

^озја«, лМа гје^аћ уауИопзИћ« , Рза1ат »Во4е УО ротоб«, »1Ј51сг§пј1

1гто8«, »С1аз Созрос^еп«, »Ооз1ојпо« уе1. 8 §1., Вуа 1сопс1а1са 8 рге-

сЈјеозу. 512ђ., и1иг§1Ј81с! с!1о о(1 М11о81: ппга; ха ти§1а хђог и1иг§1Ј51с1

сНјеЈсш, га. гепзЈс! хђог ^1Шг§Јја га 3 §1аза, — ТЈргауЈ Ст1оте1ос1«1и>§

УјезшЈса, 1соји ргеЈ81ау!ја %. Ује1со81ау Ј. У18о§еУ1<Ј, <1а тоЈе зуе ро-

тепи!е ЈсотрогЈсЈје 12с1а11 па ЗУОЈ 1го§а1с и уЈа^и^ој паИасН, 1 1о пај-

(ЈаЈје с!о 31. ЈесетБга 1937.

2.) Котрсш1ог Ре1аг КОПЈОУ!С изШра зуа па1Јас1шС1са ргауа па

пауеЈепо 12с1апје ха упјете сх! 1. јапиага 1942., 1е «1о 1о§а го!са 1Јр-

гауа СЈп1оте1(х181со8 Ује$ш!са (§. УјеЈсозЈау У1§о§еу1с) 1та 1з1с1јиб1УО

ргауо итпогауапја и раП^ип 1Н и сНотоата. Од. 1. јапиага 1942.

5уа аи1огз1са ргауа па пауеЈепа <1је1а рпраЈаји 1сотрО211оги, сх!по8по

пје§оу!т па81јес!тст1а.

1Ј и81ир!јепот 1г(1ауаб1сот ргауи тје 8ас1г4апо ргауо ргега^е 111

1гап5ро21с1је, тИ 11са1суе Јттјепе ог1§1па!пЈћ рагШига, тећашбЈсо рге-

по§епје (§гато?оп81се р!о^е), п! ргауо па аи1ог8^е 1апИјете га јаупо

3) Оргауа С1п1оте1о<181со§ УјезпИса (§. УјеЈсозЈау У1§о§еу1б) ођ-

уегапа је Ја пауеЈепе 81с1а(1ђе оЉозпо оуе раг11Шге 12<1а и пауеде-

пот гоЗ^и, 1.ј. Ао 31. ЈесетБга 1937. о зуот 1го§1си 1 2а ЗУОЈ габип,

1 1о с! је!отЈспо 1сао ^ЈахБеп! рп!о§ СЈгИотегоЈзЈсо^ »УјезпИса« 1, ро-

1от, зуе раг11Шге 2аје<1по, и Јо81ојпо оргетЦепој 1спЈ121 рагШига 8

II вшбаји Ја 1о 12<1апје пе 12аЗе Јо пауес!епо§ го^а, заидоуогаб

је с!и/ап паКпасИи §1е1и 1сотрО21Шги Ре1ги КопјоуЈси, о1ис!а па81а!и,

и Јгпози ос! 2.500.— с11пага, а §иБ1 ргауо па Ја1Ј1 ШЈОУОГШ оЈпоз и

ро§1е<1и ОУО^ 12(1апја и ор§1е.

4.) Као осШеШ 1сотро211;оги Ре1ги Копјоу^би, Оргауа СтЈоте-

и)сЈ.ч1<оц УјезпИса (§. УјеКоз1ау УЈзозеу^с) Јихап је, б!т је 12<1апје

8о1оуо, ргеЈаИ 50 ћопогагп^ћ рптјегаЈса, <х1 1сој1ћ 30 иуехашћ, с!о-

1Јбпа оЈ 8Уа1се рагШиге 50 ]сотас!а. О81т 1о§а, ЈсотрохИоги {*

КопјоуЈси рпраЈа ро 10% о<1 с^јепе 8Уа1со§ ргоАа1о% рптјег1са
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§е рагШига. 1х<1ауаб је Јихап оБгпнје&Ш аи1ога о Бгоји 1гс1а(1ћ 1шј1-

да, 1 8Уа1со§ роЈидсхИзЧа (1. I. 1 1. VII.) 12УГ$Ш оБгабип о рг<х1а1:1т

рптјеплта, ш. пауос! еуеп*. роИопјешћ рптјегаЈса.

5.) А1со 1)1 зе оуот 1гс1апји та 5 1соје 51гапе ЈосИјеШа пе!са зиБ-

уепс!ја одпозпо ротос, рпра<1а ос! ЈоЈце1јепе зите 20% 1сотрог1-

гоги.

ОипНпје 81ејапо\?М

»М1Ј21КА ОиНОУ^А« — Ми510УЕ 5АСКЕЕ ВУ РЕТАК. КОШОУ1С

Зитт агу

Ре1аг Копјоу1с'з сотрозИхопз о{ 5егБ1ап Ог1ћос1ох Сћигсћ

Гог та!е апс! т^хес! сћо1гз риБНзћес! 1п 1ће соНесИоп еп1111е<1

Аићо^па — МиИуие засгее аге Језсгхђес! ап<1 раг11а11у апа1у2б(1. Тће

со!1ес11оп арреагес! 1п 2а§ге1з т 1938 ап<1 1з по\у ои1 оГ ргт1.

те аи!ћог аЈЉеззеЈ 1о 1ће ес!11ог ((ИгИоте^о^з

опсегп!п§ 1ће сопсШтпз ап<1 п§ћ1з оГ ргш1т§ аге

апс! 1ће1г 1ех1 1з аЈЈес! 1п 1ће аррепсИх. Р1па11у 1ће 1трог1-

апсе оГ Копјоу1с'з сотроз^Цопз 1п 1ћгз со11есиоп ал<1 1ће пеес! Гог

1 18 рот1е<1 ои1.





ПЕТАР КОЊОВИН О СРПСКОМ ПОЈАЊУ

ДАНИЦА ПЕТРОВИН (Београд)

„Коњовићева музика је за мене

дубоки храстов честар; ту се не залази

игре ради, већ да се преиспита."

(Вељко Петровић, СеНање из младо-

сти на Петра Коњовића, Звук, 58, Бео

град, 1963, 318)

Подстакнутн речима Вељка Петровића прилазимо Коњовићевим

текстовима о музици, преиспитујући шта је написао, како је раз-

мишљао, какву нам је поруку оставио и колико смо од тога иопу-

нили.

Подсетимо се да је Коњовић један од последњих, у низу срп-

ских композитора, који су овоја прва музичка знања стицали на

црквеном појању. Напеви сложени према осам гласова такозваног

српског народног црквеног певања били су основа музичког ваопи-

тања у грађанскнм и клирикалним српским школама почев од XVIII

века. Кроз појаље је у свет музике ушао Корнелије Станковић.

Мокрањац је од раног детинлтва ревновао као појац у неготинској

цркви, где је — како Коњовић сликовито пише — „улазио у чаро-

лију те необичне, несвакидашње мелодике и једноставне вишеглас-

ности, у иејасним слутњама о лшоти и моћи која га је освојила и

којој ће, најзад, посветити већи део свога живота".1 У Новосадској

пшназији и у Сомборској учител>окој школи црквена музика је

била основни елеменат брижљиво негованог музичкот образовања

ученика. Колико је музичка настава у овим школама била садржај-

на и ефектна потврђују и Коњовићеви музички првенци, углавном

хорови и соло-песме, у којима се већ наслућује будући велики ком-

позитор и доследан поборник правилне дикције певане речи. Не

заборавимо, да се управо у силабичном црквеном певању налазе нај-

лепши примери вековима негованог јединства музике и поезије,

напева и стихова.

1 П. Коњовић, Мизгса <И\ппа, у: Огледи о музици, Београд, 1965, стр. 172.
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Коњовић-стваралац никада није био само музичар (компози-

тор, диригент), омеђен професионалним светом нота, већ интелектуа-

лац широког интересовања за умегничка збивања, садржаје и пу-

теве националне културе коју је и сам изграђивао. Читао је, раз-

мишљао и писао спроводећи доследно, и као композитор и као

музички писац, идеје националног израза у музици. Пун дивљења

према Мокрањцу, наставио је његовим путем у новом времену, но-

вим музичким језиком.

Читајући Коњовићеве текстове о музици, радујемо се уметно

сти, лепоти стила, језика, као да слушамо саму музику. Данас, када

музикологија код нас лагано осваја место уз раније утврђене научне

студије друтих уметности, зажелимо да прочитамо Коњовићев текст

без сложених анализа и нејасних философских размишљања. Текст

у коме је искрена, једноставна мисао и порука која узраста из ду-

боких корена и јасно указује на будућност.

Иако је опус црквених композиција завршио већ 1915. године,

Коњовић се у својим текстовима често враћао овој проблематици.

Исписао је поетске странице о појаљу, уздижући га на пиједестал

највећих вредности у свеукупној духовној култури српског народа.

Прву књигу написа о музици, посвећену личностима наптих и

европских композитора, објавио је у Загребу 1919. године. Већ овде

Кољовић указује на значајно место Корнелија Станковића у срп-

ској музици, а Стевана Мокрањца истиче као великог композитора

и „ванредно сериозног музиколога". Текст Мећусобни утицаји на-

родне и црквене музике објавл>ен у Књизи о музици (Нови Сад,

1947) открива камене међаше композиторовог уметничког сгед.а.

Најобимнији и садржајно најбогатији текст о црквеној музици је

поглавл>е Мизгса сИ^гпа у књизи о Стевану Мокрањцу (Београд, 1957;

друго издање, Матица српска, Нови Сад, 1984, стр. 117—129); а пре-

шггампан у О-гледима о музици 1965. године.

Коњовић нити је био, нити је желео да буде научник, истра-

живач. Али као композитор, који је у духовној баштини свога на-

рода налазио извориште надахнућа, садржаја и уметничког језика,

он је знао колико је неопходно забележити, анализирати, проучити

и свету представити велика богатства уметности, вековима усмено

преношене у овим нашим просторима. Коњовић уметник, писац,

културни и просветни радник, следио је ову идеју доследно и анга-

жовано кроз цео живот.

О српској црквеној музици, која га је, као и музички фолклор

световног садржаја, трајно окупирала говорио је на два начина:

1. као сувременик који описује свакодневну праксу, облике и

нрати историјске токове, покушавајући да је сагледа и просторно

и временски;

2. као музиколог и прооветитељ, одређујући изворшпте, правце

и задатке будућих истраживања.

Коњовићева гимназијска сведочансгва из Новог Сада носе пот-

пис разредног старешине Тихомнра Остојића. Касније, он ће са

Остојићем, секретаром Матице српске, водити топлу, пријателЈСку

преписку, кроз коју провејавају личне сете, радости и патње, тра
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гика времена у коме су живели (први светски рат), али и сарадња

управо на црквеној музици, којој се Остојић као аматер иокрено

посветио.2 Из писама сазиајемо да је Коњовић намеравао да пре-

поручи Остојићеву Литургију Синоду Српске православне цркве са

жељом да ће „моћи заинтересовати епископат за црквену музичку

књижевпост, па би мотао дотирати сталну помоћ за издавање срп-

ске црквене музике".3 Радећи на редакцији Остојићеве Литургије

крајем 1913. и почетком 1914. године, он пише: „Пре него што от-

почнем посао на редиговању литургије, хоћу да утврдим нека прин-

ципска питања. Тако: уједначење тонске врсте (транспозиција у еј)

затим деобу гласова и додатак клавирске партитуре. Желео бих у

овај посао унети јаоност, коју је Мокрањац унео у своју литургију",

додаје затим да ће се о свему консултовагги са Котуром.4

Неколико деценија касније Коњовић ће веома прецизно одре-

дити Остојићево, чи«и се веома значајно место у српској музико-

логији, речима: „Музички нестручњак, али врло обдарен аматер,

а по струци филолог, књижевни историчар и слависта научног ранга,

Остојић је одмах запазио колико српока црквена музика, сем свога

култа коме служи, претставлл драгоцену научну грађу. У том прав-

цу он је више од Мокрањца и пре њега, указивао на потребу на-

учног студија и метода у прилажењу овој грађи."5

Не као музиколог, већ као ерудита и зналац појања, Коњовић

је сагледао вишевековно трајање ове уметности, слободно је указао

на њена изворишта, која ће научна истраживања неколико деценија

касније потврдити или кориговати. Његова подела српског појања,

према различитим стилским облицима на: хиландарски стил, средњо-

вековни српски, почетак ренесансе-београдски, барокни процват —

сремсксмсарловачки, није нам потоуно јасна, а ни прихватљива. Два-

десет пет година правилно усмерених музиколошких истраживања

довело је до многобројних нових сазнања. То је омогућило да се

данас са више прецизности може одговорити на нека суштинска

питања која је Коњовић пре четврт века осмишљено поставио у

својој књизи о Мокрањцу. Подела историјског трајања српског по-

јања данас би следила другачију хронологију, одређену на основу

историјоких докумената и сачуваних музичких рукописа, што сва-

како не умањује историјски значај првобитно поставл>ених шггања

и донетих судова.6

Коњовић је издвојио и неколико стилских варијанти савреме-

ног црквеног певања. То су: далматанско-задарска, босанско-херце-

2 Прегшска измећу Петра Коњовића и Тихомира Остојића, приредила

Н. Мосусова, Зборник Матице српске за књижевност и језик. књ. XIX, св. 1,

197, сгр. 153—169.

3 Нав. дело, пнсмо бр. 1450.

4 Нав. дело, писмо бр. 1453.

5 П. Коњовић, нав. дело, стр. 178.

' Упор. Д. Петровић, Српско појање у писаном и усменом предању, у:

Наунни састанак слависта и Вукове дане, Међународни славистички центар,

књ. 14, Београд, 1985, стр. 257—265.



94 Даница Петровић

говачко-рељефска, пакрачко-плашчанска, црногорска, македонска.7

Колико је ова подела произашла из музичких одлика усмено прено-

шених напева, а колико се аутор ослањао на територијалну поделу

унутар црквене организације, не можемо са сигурношћу да утврди-

мо. Поједине локалне музичке особености потврђене оу анализом

далматинске варијанте снимљене на терену, а откривене су и у јед-

ном нотном запиоу из XVIII века." За друге, овде поменуте варијан-

те, за сада нема научних доказа. Само детаљна истраживања у овом

правцу могла би да потврде или опоиргну Коњовићево мишљење,

до кога на жалост не знамо како је дошао. Са нашим знањима о

постанку и развоју појања не бисмо могли да следимо ову поделу

у потпуности, посебно имајући у виду да су се клнрици већ у XVIII

и XIX веку васоитавали у неколико богословија које су се утледале

на најстарију — Карловачку богословију, преузимајући од ње на-

ставне планове, па и црквено појање, као један од главних предме-

та.9 Нотним записивањем овог певања (пре свега Станковић и Мо-

крањац) дефинитивно је одређен и музички 1ехШз гесерШз, па се

данас мелодијске варијанте могу очекивати у манастирима, најче-

шће женским, у којима се појање још увек преноси усменим пре-

дањем.

Иако није био историчар, КсиБовић је веома прецизно поставио

кључне моменте у српској музичкој историји речима:

„И поред тога што је Корнелије Станковић већ упро прстом

у правац и збирањем необично интензивним показао нову граћу и

њвну неиздвојиву вредност у нашем културном кругу, Мокрањац

је први српски музинар који, зналачки, стручно потпуно припрем-

љен, улази у проучавање, у утврћивање дубоких извора наше ду-

ховне снаге, што су скривали тај „нови", мада вековним континуи-

тетом одржан и условљен потенцијал у стваралачкој духовности

српског народа."10

Као композитор он је сагледао широки значај прикупљања, фик-

сирања и проучавања музичкв баштине. „Јер, проучавање те духовне,

толико специфичне области наше на научној основи, путем компа-

ративним посебице, исто онако као што је учинила грађа профаног

фолклора на другој страни, отвориће и створити, у крајњој линијн

нове могућности оригиналном стваралаштву нашем у општој умет-

ничкој музици."11 Колико су ове реч« биле пророчке, показује се

већ данас, када се после вшпегодишњег лутања до екстремних ново-

тарија у свету музике и звука, композитори, у трагању за вечним

7 П. Коњовић, нав. дело, стр. ]77.

1 Д. Стефановић, Молебан Богородици и његова далматинска музинка

виријанта, у: Далматипски епископ Симеон Коннаревић и његово доба, Бео-

град, 1970, стр. 79—94; О. Рв1гоу1<*, Шсгатгап Ме1о<Не$ т Иге ЗегМап Мопазгегу

о/ КгКа (Оа1таИа), Миг11со1о51с1 гђогш1с, XIV, ЦиђЈјапа, 1978, стр. 35—48.

' Упор. Д. Петровић, Јеротеј М^тибарић и карловачко појање (у штам-

пи).

10 П. Коњовић, Мизка Дмта . . ., стр. 170.

" Нав. дело, стр. 176—177.
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темама, све чешће обраћају изворној мелодици вишевековне тради-

ције свога тла.

Упозоравајући на неопходност оистематских исграживања у

циљу очувања иационалнсхг културног блага, Коњовић није остао

само на томе шта би требало учинити. За члана Српске академије

наука изабран је 1946. године, а већ септембра следеће године на

свечаној седници Одељења за књижевност и уметност, посвећеној

Вуку и Даничићу, он је предложио да се оснује Музиколошки ин-

ститут. Децембра исте године Академија је потврдила оснивање Ин-

ститута, а за првог директора именован је Петар Коњовић. Тиме

су, чини се да то данас можемо с правом рећи, поставл>ени темељи

модерног, систематског научнот рада у српској музикологији. Ос-

новне смернице рада, како су тада постављене, и данас су кључни

пројекти Института (музички фолклор, духовна музика, општа му-

зиколошка проблематика).

Исте године, расправљајући о међусобном утицају народне и

црквене музике у Књизи о музици, Коњовић између осталог каже:

„народну и српску црквену музику треба проучавати одвојено јер

су то, свака за себе, врло обимие области, те оналажење у тим

пространстнима није лако ни једноставно." Одмах затим поставља

и питање на које бисмо данас, после тридесет пет година, морали

да одговоримо.

,ЈШта је од свега тога што чини наш музички фолклор при-

купљено, забележено, срећено и разврстано?" Затим додаје да смо

од тога још далеко, а још даље од одговора на питање ида ли је

сва та граћа критинки испитана, верификована, или у једној речи,

да ли је научно обраћена. Слично је и са црквеном музиком, с тим

што је више забележено и објављено, али није проучавано. Нема

научне обраде и истраживања паралела са другим православним на-
родима. . . а за такав посао је потребан сложен научни апарат."а

Саопштићемо укратко шта је од тога времена до данас учи-

њено у области истраживања црквене музике.

Фонд забележених налева је обогаћеи новим издањима записа

сроског народног црквеног певања Стефана Ластавице, Дамаскина

Грданичкот и десет свезака Бранка Цвејића (од којих су три штам-

пане, а остале се чувају као рукописи у Народној библиотеци Срби-

је). Откривени су и транскрибовани неумски записи XV—XVIII века.

На основу изворне историјске грађе и транскрибованих напева успо-

стављен је вишввековни континуитет ове уметности код Срба од

времена Кирила и Методија до данас; одређено је место нашег по-

јања у односу на византијску традицију и музику других словен-

ских народа; историјски су утврђени место, време и различити ути-

цаји под којима је настајало такозвано српско народно црквено по-

јање. Сакупљена је значајна историјска документација која обухва-

та неколико хил>ада фотографија, дијаиозптива и микрофилмова не-

1! Нав. дело, стр. 17.
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умских рукописа, копија архивских докумената и тереноких сни-

мака певања у српским манастирима широм Југославије, у Хилан-

дару на Светој Гори и у Мађарској.

Чини се да је то много, али остало је далеко више да се истра-

жи, проучи и преда будућим поколењима. Дужност нам је и обавеза

да ова наслеђена богатства, која смо упознали кроз привилегију

свога позива, откријемо и предамо садашњим и будућим нарашта-

јима. Тек када ова уметност постане активни судеоник нашег све-

укупног духовног живљења повероваћемо да смо своју обавезу

испунили.

На стогодишњицу Коњовићеву завршићемо његовим речима

исписаним пре четврт века.

„И није могуће застати овде и не указати на једну нашу тешку

заосталост. Док се, завидним еланом, у последњих десет година на-

рочито, отворио у земљи велики број музичких школа и неколико

музичких академија, академија на нивоу универзитетских факултета

у којима се детаљно проунава и историјски развој музике и посебно

музичких облика, и док се ту, с правом, мора и треба да проучи и

развитак католичке и протестантске духовне музике, као великих

претходних и уводних, и касније, паралелних фаза у уметничкој

музици општој, дотле се у Музичкој академији у Београду, у оквиру

поменутих дисциплина, потпуно игнорише проучавање материје, фор-

ме и стилова коју садржи духовна музика српска, као уосталом и

руска и грчка. На стогодишњицу Мокрањчеву — Корнелијева је

већ давно прошла — нама се чини потребним указати на ова со-

грешења.""

" Нав. дело, стр. 179.
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Ватса

РЕТАК КОШОУ1С ОМ 5ЕК.В1АМ СНШСН 5ШСШС

5ит тагу

Ре1аг Копјоуш Јз опе оГ 1ће 1аз1 оГ 1ће 1оп§ 1те о^ 5егђ1ап

сотрозегз \ућо гесе1уе<1 1ће1г Кгз1 1спош1ес18е о{ тизгс 1ћгоивћ сћигсћ

зш§ш§. А11ћои§ћ ће Ет1зће<1 ћЈз ориз о( сћигсћ сотроз111опз Јаг ђас!с

т 1915, Копјоу1(5 оГ1еп геШгпес! 1о 1ћ1з 1ор1с Јп ћ^з 1ех1з оп тиз!с.

А1геаЈу т ћ!з Пгз1 ђоо!с оп тиз!с, РегзопаПНез (2а§геђ 1919),

ће рот!;ес1 ош 1ће сопз!<1егађ1е \УОГ!С оЈ КогпеНје 51ап1соУ1с апс! 51е-

уап МоЈсгапјас. Н^з ВооЈс оп Ми5гс (Моу! 5ас1 1947) соп^атз а зесИоп

ел1111ес1 »Тће Кес!ргоса1 ЈпНиепсез оГ Ро11с апс! Сћигсћ МизЈс« т

хућЈсћ 1ће сотрозег ипсоуегз 1ће согпег з^опе оГ ћк аП1з11с сгеес!.

Тће сћар1ег еп1111ес1 »Миз1са В1у1па« 1з 1ће тоз1 уо1иттоиз т 1ће

51еуап МоЈсгапјас топо§гарћ (Ве1^га<1е 1957) апс! соп1атз 1ће псћез!

1ех1.

Копјоу1с \уго1е ађогн Зегђ^ап сћигсћ ти^Јс 1п !\УО \уауз: 1) аз а

соп1етрогагу ЈезспБт^ Аа.Иу ргасисе, апс! 2) аз а ти51со1о§151 апс!

ес!иса1ог ^еКпше *ће «оигсез ап<1 (азК:з оЕ ћииге гезеагсћ.

Копјоу1с \уаз пог, пог с1ез1ге(1 1о Бе, а гезеагсћ зсћо!аг. Ви1 аз

а сотрозег ће ГоипЈ 1п 1ће зрјпШа! 1пћеп1:апсе оЕ ћј« реор!е а

зоигсе о( шзр!га11оп, зиђјес! таиег апс! ап аг11з11с 1ап§иа§е. Не

Јспел^ ћолу песеззагу 11 \уаз 1о гесогс!, з1и<1у апс! ргезеп! 1о 1ће шогМ

1ће §геаг, г!сћ аг1 1ћа1 ћаЈ 1>ееп ога11у ^гапзт^иес! 1ћгои§ћ 1ће сеги-

ипез Бу оиг реорЈе. Аз ап аЛЈзг, \уг!1ег, сиИига! К§иге ап<1 е<1иса1ог,

ће Го11о\уес1 1Н15 1(1еа {^аЛћГиПу апс! сотт!1ес! ћЈтзеЈГ 1о 11 1ћгои§ћои1;

ћ!5 Ше.





КОЊОВИЕЕВЕ МАРГИНАЛИЈЕ О ФОЛКЛОРУ

РАДМИЛА ПЕТРОВИН (Београд)

Коњовићеве маргиналије о фолклору, у свом првобитном обли-

ку, представљају 186 малих цедуљица, ситно и педантно исписаних

и тешко читљивих за сваког ко не познаје његов рукопис. Ови за-

писи на папирићима настајали су крајем четрдесетих година, веро-

ватно 1948. године, као Коњовићева припрема за предавање о фолк-

лору, новом предмету уведеном у наставу Музнчке академије у Бео-

граду исте године, а Петар Коњовић је био први предавач за овај

предмет школске 1949/50. године.

Тако је грађа за та предавања остала сачувана на цедуљицама

под називом „маргиналије о фолклору". Наслов је потпуно оправ-

дан, јер је реч о Коњовићевим белешкама које су настајале при-

ликом његовог проучавања наше и стране литературе о народној

музици. Он није бележио идеје, тумачења и претпоставке на марги-

нама студиране литературе, нити их је подвлачио, већ их је пре-

посио на своје цедуљице, означавајући тачно писца, дело и стра-

нице. Уз то је често додавао своје коментаре који оу се рађалп

путем асоцијација, упоређујући српску народну музику, која му је

била најближа, са народном музиком земл^е коју је упознавао пу-

тем литературе. Зато се на самом почетку, међу првим цедуљицама,

налази музичка литература коју је Коњовић користио за свој рад.

Пада у очи знатан број књига, студија и раоправа које су му по-

служиле као извари за упознавање ове проблематике. То су најпре

дела немачких музичких писаца, међу којима се исгиче Шегпег

Оапс1сег1: (1900—1970), аутор књиге Осцове за упознавање народне

пссме, објављене у Берлину 1939. Главни део посвећен је немачкој

народној песми, али је писац ту учинио и прве покушаје генерали-

зације знања о народним песмама Европе, углавном западне

Европе. Осим тога, види се да је Коњовић био упознат и са радом

финских музиколога на овом пољу (Агтпаз ОНо Уа^запеп 1890—1969,

Аппа8 ^аиш8 1884—1959 и Птпап Кгоћп 1867—1960), а посебно са

радом Ве1е ВаПоЈса (1881—1945), 2о1*апа КоЈаЈуа (1882—1967),

Вепсе 5гаБо1с81а (1899—1973) и нешто старијег мађарског музичког

писца Ве1е У11сага (1859—1945). Од југословенских прегалаца у об-

ласти проучавања народних песама, Коњовићу је врло познат рад

Владимира Борђевића и Косте Манојловића у Србији, рад Фраање
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Кухача у Хрватокој и рад Франце Маролта у Словенији. Мокрањчев

рад у области проучавања народне песме и уметничка транспози-

ција у његовим руковетима, представљају за Коњовића врхунеко

достигнуће коме је и сам стремио.

Садржина тих Коњовићевих цедуљица, међутим, далеко одскаче

од њиховог скромног визуелног облика. Оне су пуне најважнијих

етномузиколошких проблема, углавном оних који су у том периоду

развитка ове науке (што ће рећи у првој половшш нашега века)

заокупљали европске научнике.

Као главну раоправу за своју оријентацију и сазнање, Коњо-

вић узима ВапсЈсепоуц студију о народним песмама евролеких на-

рода, са поентом на немачкој народној песми. Уз педантно обеле-

жене странице из Вапс1сег1оуе кн>иге и исто тако обележене своје

коментаре, Коњовић прати прво поглавл^е о историјском процесу

развитка народне песме. „Говорећи о развоју народне песме" — бе-

лежи Коњовић свој 'Коментар — „Шегпег Вапс1сег1; је и неопазивши

прешао на облике грађанске уметности, што доказује 1) да је се-

љачка песма ишла заједно са грађанском, или 2) да је на Западу

и код Немаца било само грађанских песама." „Зато се" — каже даље

Коњовић — „не може на исти начии третирати проблем ^музичког

фолклора тамо где је давно већ нестало интактних патријархалних

облика сељачког друштвеног живота, и тамо (на пример код нас)

где је патријархални облик селлчког живота сачуван, понегде, све

до данашњег дана" (С, 3).

У дал>ем неслагању са Вапс1сег1от, Коњовић наставл>а: „Јасно

се види како се на проблеме музичког фолклорног материјала дру-

гачије гледа из перспективе тзв. културних западних народа, код

којих је стару сељачку песму. . . заменила грађанока лесма, а дру-

гачије стоји ствар онде — баш као код источноевропских народа,

код којих је сељачки друштвени слој задржао. . . облике старе, тј.

патријархалне друштвености у којој је једино могао да настаје и

живи, да се негује и преноси усменим предањем баш онај облик

музичког и текстуалног фолклора, који сматрамо оригиналним из-

разом тог сел>ачког друштвеног слоја, а који је због неминовне сна-

ге и продора технологије, данас, такорећи свуда у источној Европи

у последњој својој етапи" (С, 5—6). Тако је Петар Коњовић јасно

изразио основни методолошки сукоб у коме је његов приступ окре-

нут директно лосиоцима песме, онима који је стварају, одржавају

и преносе, насупрот Оапс1сег(оуот историјском посматрању и тео

ретисању. „У фолклору" — каже Коњовић — „где се не зна ни кад

је једна песма настала, ни ко јој је аутор текста ни мелодије, не

зна се ни у коме месту, чак, често ни у коме крају, не може се без

невоље поставити принцип историјског процеса, чија се неопходност

у науци, ипак, не може обићи. С друге стране, нема ни једне фолк-

лорне мелодије ни облика коме се по извеоним, текстуалним, песнич-

ким обележјима — пре свега по језику, као и по музичким особи-

нама, не може одредити етничка зона у којој је она посгала, или

у коме се облику. . . појавила". Тако, историјски приступ, по Коњо
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вићу, добнја секундарну улогу у постављању и проучавању пробле-

ма у обласги народие музике.

Мећутим, у једној од својих бележака Коњовић истиче да

„музички фолклор настаје без утицаја утврђених формалних закоиа

музичке граматике и синтаксе, да долази из широког народног ко-

лектива. . . и да одаје осећање личног израза музичке мисли и му-

зичког облика, како га тај колектив прима и осећа као свој". У

овом свом размишљању Коњовић издваја утицај западне музичке

теорије на наш музички фолклор који, по њему, представлл соп-

ствени, лични израз народног музичког мшшвења. Самим тим му-

зичке мисли! и музички облик које колектив осећа као своје, значе

посеба« систем музичког изражавања нашег народа.

У даљим белешкама Коњовић поставља себи питање: „по чему

се српска народна песма битна разликује од хрватске, од словенач-

ке, а по чему од мађарске или румунске или неке друте?" — ,ДСоји

је то начин песничког и музичког михшвења у оквиру појединих

етничких целина?" У одговору даље каже: „Оштро исиитивање пес-

ннчког градива, мотива и текста, као и мелодије и њене структуре,

указаће на многе узајамне односе појединих сродних, суседних и да-

љих народа." Оваквим својим ставом Коњовић се опредељује за ком-

паративни метод у проучавању народне песме, посебно њему важ-

ном, јер тим путем може да се дође до оних музичких идиома или

битних својстава, народног музичког мишљења, које композитор пу-

тем стваралачке транспозиције може уградити у своје композиције.

У даљим Коњовићевим проучавањима народне музике следе

белешке о појединим музичким елементима: мелодијским интерва-

лима, скалама или, болте, тонским низовима, мелодијском обиму,

ритму, а посебно се често навраћа на питање тоналитета у народним

мелодијама.

Свестан да је народна песма „атоналитетна" у односу на схва-

тање тоналитета V западноевропској музичкој теорији, Коњовић пуну

пажњу посвећује анализи Мокрањчевих Руковеги које сматра да

су врхунска достигнућа спојеног искуства народног музичког изра-

жавања и Мокрањчевог „апостериорног хармонијског третмана"

(С, 10). У предговору Бушетићевој збирци народних песама из Лев-

ча, Мокрањац се оградио од априорног заузиалања тоналитетног сга-

ва, и, бележећи народне мелодије које му је Бушетић певао, није

бележио предзнаке за тонски род. Цитирамо Мокрањца: „Тако је

онима који би хтели да употребе ове попевке за разне музичке

циљеве, оставл>ен потпуно слободан избор складбе. Од њиховог зна-

ња, умења и укуса завиои, хоће ли они погодити праву складбу која

приличи овим попевкама, те да оне буду и уметнички разрађене,

а да не изгубе свој тип и карактер." (Тодор Бушетић, Српске народ-

не песме и игре из Левча, Београд, 1902, стр. VIII.)

У свом трагању за тапом и карактером народне мелодије Ко-

њовића је, разуме се, дубоко интересовао процес рађања — наста-

јања фолклорне мелодије. Он бележи: „Сваком певачу (песнику —

композитору) потребна је једна основна ћелија, као неколико зрна

квасца, да уобличи овоју нову мелодију." Тај процес Коњовић ори
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гинално назива „плођење". Зато се, по њему, „неће наћи можда ни

једна фолклорна мелодија у којој се не налази неки мотив — ма

и најкраћа музичка замисао — који се не би налазио и другде у

истој зони музичког фолклора". (С, 10). У том истицању и нагла-

шавању стилских карактеристика и у мањим областима, Коњовић

налази потврде у овојој Војводини и бележи: „Бачванин се разли-

кује од Банаћанина, а оба од Оремца. Сваки има своју специјалну

акцентну представу и карактеристичан ритам, као и формацију во-

кала. Банаћанин више, оштрије емитује од Бачванина, али му је

вокал певнији, у Сремца 'реалнији', ближи општем народном типу

говора" (I, 4).

Као Војвођанин, или боље Бачванин, Коњовић је у овој својој

констатацији испољио нешто што сваки наш старији сељак зна, по

песми да препозна певача из ког је краја, односно из ког је села у

његовом завичају. Другим речима, песма је некада била лична карта

певача за његов завичајни круг. Она носи у себи неко ирепознат-

љиво зрнце, или мотив, како то Коњовић најчешће назива.

Проналажењем таквог карактеристичног фолклорног мотива и

његовим преношењем у широке уметничке облике музике, заједно

са стваралачком снагом композитора, стварају се основе за ново

дело, јасно и ономе ко са фолклором нема никакве везе. У томе

је потврда, бележи Коњовић даље, да уметничко дело, мада са «а-

родног извора, -излази из круга такозваног национализма н улази у

универзалне културне просторе, какав је случај са руском музиком

прошлога века.

Зато кад се постави питање о односу композитора према на-

родном мотиву који је употребио или обрадио, Коњовић сматра да

одтовор треба да утврди са колико талента и снаге, интензитета и

интуиције, са колико мере и укуса, али најважније: са колико пси-

холошке истине је очувао органску целину између језгре, узете из

народа, и своје композиције (I, 10, 11).

„Музика. . . чија инспирација прима семе из елемената фолкло-

ра, /гради тонски став на бази органски психолошког и логичног

дотицања са тлом на коме настаје", прелази, по Коњовићу, у своју

•другу стварност креативности уметничког духа (Књига о музици,

Београд, 1947, 24—25).

Пут који Коњовић гради до те друге стварности музике има

неколико етапа: „прибирање, па пребирање, па стилизација, па креа-

ција" (Књига о музици, стр. 31).

Коњовићева проучасвања народне музике развила су се из

љегове романтичне љубави за народну песму, из објективне жеље

за сазнањем, али првенствено из индивидуалне потребе да суштин-

ски идиом народног музичког израза осети, трансформише и прене-

се у израз свог уметничког стварања.

Тако је Коњовић свој рад «а проучавању народне песме пот-

пуно подредио композиторском стваралаштву, али је истовремено

оставио сведочанство о свом познавању наше народне музике и дао

прилог науци о народу.
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КОШОУ1С'5 МАКСША^ МОТЕ5 <Ж

5 ит т аг у

ргерапп§ 1х>г Шз Егз1 1ес1иге оп {о!1с тиз1с а1 1ће Аса-

сЈету о{ МизЈс т Ве1§гас1е т 1948, Ре1аг Копјсшс 1еГ1 из по1ез оп

ЕоШЈоге соп1а!пе<Ј оп 186 зтаИ зНр.? оГ рарег. Тћеу 1псИса1е ћош тисћ

Копјоу!с ћа<1 зШЛеЛ Гоге1§п 111:ега1;иге оп 4ћ1з 1ор1с (УШзапеп, ^аишз,

Кгоћп, ВапсКеп, ВаПб1с, Кск1а1у, е*с.) апс! ћо\у {апиНаг ће \уав тгћ 1ће

\УОГ!С оГ Уи§оз1ау е1ћпоти51со1о§1з1з (МоЈсгапјас, Р. Кићас, Р. Магоћ,

V. Вјогс1јеу1с, К. Мапој1оу1б). Тћезе зНрз о^ рарег соп1ат Кстјоу1<5'з

соттеп1з, ћ!з по1ез оп ог Љ»а§геетеп1 лдгШг л^ћа1 ће ћа<1 геа<1.

1п 1а1ег по1ез, КОПЈОУЈС азЈсз ћЈтзеЈГ 1ћ!з ^иезИоп: »У/ћа1 1з

1ће таппег оГ рое11с ог тшЈса! 1ћои§ћ1 \у11ћ!п е1ћшс еп1јиез«, апс1

11е \уп1ез: »А 1сееп ехаттаИоп оГ роеИс та(ег!а1, тоИГз апс! 1ех15,

а!оп§ \у11ћ те!ск1у апс1 11з з1гисШге, \уЈ11 рот1 ои1 тапу аззосЈа^опз

ђе1\уееп реорЈез шћо аге ге1а1ес1, пе1§ћђопп§ ап<1 ћигШег араг1«.

Не гћегеђу с!еаг!у ехргеззез ћ!з оршшп сопсегпт§ 1ће 1трог1апсе

оГ сотрага11уе!у з1ис!у1п§ ГоШ тизш.

8рес1а1 по1ез аге <5еуо4ес1 1о 1пс11у1<1иа1 тизЈса! сотропеп1з: те-

1п1егуа1з, 1опа1 рго^геззшпз, те!о<11с зсоре, гћу1ћт, апд. 1ће

Еге^иеп11у апзез сопсегпт§ ШпаЈИу т Го11с теЈосИез. Тће

зресхЕЈс паШге оГ 1ћезе сотроиеп^з сотртез 1ће 1уре1 апс! сћагас1ег

оГ {о!1с теЈосИез \ућ!сћ аге а!зо 1ће Баз1з Јог пе\у теЈосИез. Т1ш

сћагас1епз11с Го11с1оге то1;1Ј, 1п Копјоу1с'з ортк>п, (1ер1с1з 1ће ргоПКс

епег§у Јог аЈ1 о( а реор!е'з ћиЧћег тизЈса! сгеаИопз.





ПЕТАР КОЊОВИН И МАТИЦА СРПСКА

МИЛАНА БИКИЦКИ (Нови Сад)

Дуга и плодна сарадња између Петра Коњовића и Матице срп-

ске може се континуирано пратити пуних шест деценија. Коњовић

се од најраније младости пнтересовао за рад ове старе и угледне

институције, за послове и лууде који су у њој радили, за публика-

ције које је Матица издавала, увек се залажући за најбшва решења

која могу да допринесу уопеху и прооперитету Матице српске.

По вокацији музичар, по природи поетска личност, од младо-

сти заљубљеник Талијине уметности Коњовић је својим присним и

пријатељским везама оставио у Матици српској дубоке и трајне тра-

гове. Дугиг низ година Коњовић је у Летопису Матице српске објав-

љивао своје написе о музици и позоришту. Коњовић је Матици слао

и своје поетске саставе, али са њима није увек имао једнаке среће

и уопеха.

Као ученик Новосадске гимназије Коњовић је писао песме, а

објављивао их је, од 1896. године у листу Споменак и другим листо-

вима свога времена. Године 1900. Коњовић похаћа Учитељску школу

у Сомбору, одакле шал>е своју збирку стихова за објављивање Ма-

тици срттској потписујући се псеудонимом „Александар". Рукопис

ове, до сада непознате, збирке песама чува се у Рукописном оде-

љењу Матице српске.1 Овом приликом изнећемо неке занимљиве

појединости о овој збирци песама седамнаестогодишњег Петра Ко-

њовића којом, у ствари, почиње њетова сарадња са Матицом срп-

ском.

Из записника Књижевмог одељења Матице српске број 101 од

седмог месеца 1900. године сазнајемо следеће: „Непознати песиик

шал>е «а оцену и награду свој опис с натписом „Меа сагт!па", на-

писао Александар", а с мотом: „Срећан је, коме Бог даде да живн

за ллгбав вину, за љубав цурице младе, а умре — за домовину."

Приложено је и затворено тшсмо, које окрива име ттишчево. Према

оцени секретара друштвеног др Савића не примају се те песме не-

познатог писца".2

1 Рукописно одељење Матице српске, број М 925 (даље скр. РОМС).

бр. 101 443

2 РОМС , Инв. бр. 925; упор. слику 1.

К.О. У.З.
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У архиви Рукописног одељења Матице српске сачувана су два

коверта. У једном је Коњовић послао своје стихове, у другом, ма-

њем, који је био запечаћен, млади Коњовић је написао: ,Ј1ера Ко-

и>овић, учитељски приправник у Сомбору". Уредник Летописа, др Ми-

лан Савић, написао је на коверту у којем је Коњовић послао своју

збирку песама следеће: „Већ при летимичном погледу даје се пре-

познати, да добра воља песника није довољна, да бар засад постане

и песник. Прави! Милан Савић."

Поред ова два коверта у архиви Рукописног одел>ен>а сачуване

су и две дописне карте. На једној Коњовић тражн да му Матица

врати његовгу збирку песама на „роз!: гез1ап1е" у Сомбор, јвр жели,

како каже, да их сачува: „Бар за ушомену на прве ми покушаје."

На друтој је одговор Матице српске који је Коњовићу упутио Сава

Петровић, секретар Матице, који гласи: „Поштовани гооподине! На

Вашу карту част ми је извесгити Вас, да Вам се песме Ваше „Меа

сагтта" не могу анонимно вратати, «его морате својим правим име-

ном потписану молбу управити на „Матицу српску" па искати своје

песме натраг. Тада ће се отворити Ваше затворено писмо, које сте

приложили песмама, па ћо се видети идентичност имена, и онда ће

Вам се песме вратити. Друкчије не иде. Сава Петровић II секретар

„Матице српске."

Поред књижевности и музике млад^ Коњовић се живо интере-

сује за позоришну уметност. По повратку из Прага, где је студирао

музику на прашком Конзерваторијуму, пише чланке о позоришту и

објављује их у Бранковом колу, Србобрану, Позоришту и другил*

листовима овога времена.

Матица српска показала је интересовање за рад младог писца и

музичара, па је Летопис, у 241. ки>изи, за 1907. годину, у рубрицн

„Белешке", донео чланак Тихомира Остојића у зсојем он обавештава

читалачку публику о Коњовићевим напиоима у листу Србобран.

Остојић у овом приказу пише: „Писац је сасвим млад човек, тек

што је изашао из скамије, али ови његови углађени, лако написани

чланци садрже неколико тачиих опажања и умесних оредлога. С

правом кори наше позоришне управе што занемарују старију драму

или је приказују без сгудије и разумевања. Тачно је да после Сте-

рије <наша драма, према онако лепом почетку, није показала од-

носан напредак и да је тек Нушићева драма изашла на модерну

висину."3

Летопис је 1910. године, у рубрвди „Уметност" донео приказ

Емила Сакса у којем под насловом „Песме П. К. Божинскога" лише

о композицијама Петра Коњавића следеће: ,,Ове песме имају за срп-

ску музичку литературу велик значај, јер у њима српска музика

удара модерном стазом, облачи се у модерно рухо. Да су србастије,

народније, било би им само од користи. Већ је крајњс време, да

српски музичари мелодично и ритмично благо народне песме упо-

требе и обраде."4

3 Летопис Матице српске, 1907, кн>. 241, стр. 145.

4 Летопис, 1910, кн>. 268, стр. 79—80.
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Из Земуна, где се настанио по повратку са студија, Коњовић

будно прати догађаје који су потресали Матицу српску и учествује

у покрету који тражи реформе не салго у Матици већ и у култур-

ном животу у Новом Саду, па и шире V Војводини.

Из преписке Петра Кољовића са Тихомиром Остојићем, чланом

Књижевног одељења и потоњим секретаром Матице српске, сазнаје-

мо да Коњовић активно учествује у приеремама за штампу пете

свеске часописа Покрет бринући се не само о прилозима, који ће

бити објављени, већ и о естетском изгледу овог часописа, његовом

штампању и екопедицији. Богата преписка између Петра Коњо-

вића и његовог професора у Новосадској гимназији, и пријатеља,

Тихомира ОстојиНа, чува се у Рукописном одељењу Матице српске.

Овом приликом изнећемо делове оних лисама која сведоче о Ко-

њовићевој сарадњи на припремању пете свеске часописа Покрет која

је штампана у Земуну 1910. године.

У писму од 26. јуна 1910. године Коњовић подсећа Остојића

на њихове раније договоре и пише: „Ви сте наиме споменули бшги,

да помишљате на пригсупљаЈће свих својих чланака о нашем позо-

ришту, што сте их штампали у „Трг. нов." (Трговачким новинама

— примедба М. Б.), и да би сте их издали у свесци „Покрета"."

Коњовић пише Остојићу да је раније наломенуо да би о пробле-

мима позоришта и он могао да изнесе своје погледе. Истовремено

Коњовић нуди Остојићу своју помоћ око проналажења штампара и

наставл>а: ,Дко би Вас мрзило да се бакћете око штампарије,: ја бих

то учинио овде, где има једна беспослена штампарија, која би нам

то јефтино израдила, и ја држим да бисмо могли растурати толико

екземплара колико је потребно да се трошак плати. Колико могу

да унапред уочим прилике, рекао бих да ћемо на ову скупштину,

нарочито ако би дотле изишао „Покрет" моћи извести повелику

„војску" те би смо при избору у нови одбор могли ући ми (ком-

плетно) [сад сам и ја члан], а онда је после лако опровести оно,

што се хоће."5

Већ 29. јуна Коњовић обавештава Остојића да је пронашао

штампара и .тгашс: „Овај час сам био код мота штампара, који ће

нам радити табак по 25 К, на пристојној артији у 500 примерака.

Узимам, да ће свеска имати највише 2 табака (или више?), и када

би смо јој дали продајну цену од 50 филира, могли бисмо уватити

рачун. Растурање бисмо, држим, најбоље удесили према описку чла-

нова Друштва за Народно позориште. Коректуру бих наравно ја

обављао. У погледу распореда градива држим да би најбоље било,

да ми Ви пошаљете све своје прилоге, и ја бих видео о чему «ам

још ваља говорити, [а могли би сте на коју ствар директно упозо-

рити] те бих пазио нарочито на то да нам се главне ми-сли и метод

поклапају. Што се тиче Грола и Нушића и Дра Марковића, мислим

да би нам њихова сурадња била свакако од користи. Нарочито Ну-

шићева."6

5 РОМС, бр. 5600.

6 РОМС, бр. 5597.



108 Милана Бикицки

У писму од 11. јула 1910. године Коњовић обавештава Остоји-

ћа о разговорима с Нушићем, па му о томе пише следеће: „. . ЈС Ну-

шићем сам говорио и потпуно се споразумео, чак ми је у главним

цртама окружио мисли, с којима хоће да нам напише за „Покрет".

Он је у Београду, а исто тако и Грол, с којим нисам био. . . Ја сваки

час очекујем Ваш рукопис а исто тако и мустру за „Покрет"."7

Веома брзо Коњовић се поново јавља Остојићу новим вестима

и у писму од 15. јула саопштава му следеће: „. . Јуче сам Ваш ру-

копис и писмо примио, обадва с великим интересовањем прочитао

и рукопис предао штампару. Утврдио сам с н>им да књига најдаље

до 10. авг. буде потпуно готова. Ја ћу штампати чланак из Бос. виле,

(Босанске виле — примедба М. Б.), али доста измењен, јасније и

према нашој сврои."*

У писму, које је стисао 10. августа, Коњовић гаппе Остојићу:

„Нушића сам јуче цео дан ловио, али га «е могох наћи, данас ћу

опет у тражњу за њим." Затим наставлл: „После овога Вашега члан-

ка дошао би мој: Више реда у спољашњем раду С. Н. П. који се

бави реформом одношаја према публици. Ако не буде друтих при-

лога даћу још ону стађону из Срб. (Србобрана — примедба М. Б.)

или оно „Проблеми поз. уметн. из „Бранкова кола"."9

Крајем августа 1910. године Коњовић обавештава Остојића да

са др Станојем Станојевићем и Миланом Грчићем оснива, у Земуну,

Књижароко-издавачки завод „Напредак" где ће објављивати књиге

и музикалије српских писаца и композитора. Истовремено пише о

часопису Покрет и каже: „ „Покрет" бих завршио али чекам на

радове др Лазе с нестрпљењем. Нуишћа ухватим, обећа, па опет не-

стане; по подне чиним с н>им задњи покушај, хватам га код куће

и не одлазим док не напише. Књига ће пзнети највише 4 табака.

Разуме се да ће Грчић и „Покрет" колпортирати."10

Како је обећао, Коњовић 9. септембра шаље Остојићу „све што

је досад штампано" и пише му следеће редове: „Ја сам најгоре про-

шао, јер овај аљкави штампар је баш у мојим радовима — и после

ревизије — начинио ваздан грешака, тако да ћу му обесити при-

личиу рубрику „Штампарске погрешке"."11

Крајем септембра 5. свеска Покрета је готова и Конлвић оба-

вештава Остојића да му јс послао 150 ттримерака: „Хтео сам Вам

послати" 100, али је број живих чланова Друштва за Народно Позо-

риште у Новом Саду много већи." Коњовић молн Остојића да по-

слате примерке Покрета што пре подели међу члановима Друштва,

уверен да ће се Покрет, због чланака које доноси, брзо расттродати,

па чак, како каже и „разтрабити". Коњовић предлаже Остојићу да

се, уколико се распрода, овај број још једном штампа, јерхби то, по

његовом мишљењу, била добра реклама и „овој свесци и Покрету".1:

7 РОМС, бр. 5598.

' РОМС, бр. 5599.

' РОМС, бр. 5626.

10 РОМС, бр. 5604.

" РОМС, бр. 5605.

12 РОМС, бр. 5623.
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Половином октобра 1910. године Коњовић пише Остојићу сле-

деће редове: „. . Ја сам „П" (Покрет — примедба М. Б.) разаслао

у сва наша већа места (по 10—15—20) ком. Петорица су ми вра-

тили, а од осталих ћу ускоро ургирати новце или „Покрет". Од вра-

ћених оримерака имам једва 40. Радујем се што сте се одлучили да

„П" стално излази; о томе ћемо у осталом ускоро усмено говори-

ти."13 Године 1911. Коњовић је постао члан Матице српске. Рад и

именик Матице српске у свесци 5 за 1912. годину донео је Изве-

штај Управног одбора о новим члановима који су примљени на

Главној скушптини 1911. године.14 У овом шиску је и Петар Коњо-

вић, „музичар из Земуна", за којег још стоји да је уплатио прву

рату за чланарииу коју плаћају сви чланови Матице српске.

Тихомир Остојић је изабран 1912. године за секретара Матице

српске. Исте године Остојић је постао и уредник Летописа Матице

српске. Сарадња и пријателлтво Тихомира Остојића и Петра Коњо-

вића се «аставл>а као и преписка из које сазнајемо да је Остојић

позвао Коњовића да сарађује у Летопису.

Крајем јануара 1912. године Коњовић, из Земуна, пише Осто-

јићу да је презаузет пословима око издавања и штампања књига у

заводу „Напредак", али се нада да ће стићи да и за Летопис на-

пише који чланак: „. . .иако је Милоје тек онако скомбиновао да

бих ја „хтео" писати о Топаловићу — јер, колико се сећам, рекао

сам самск да се о Т. може и има нешто рећи — ипак прихватам Ваш

позив, те ћу гледати да Вам, колико данас-сутра то напишем. Оста-

вим ли за доцније, мучно да бих доспео." V истом писму Кољовић

обавештава Остојића да су готова сабрана дела Буре Јакшића, која

је издао и штампао „Напредак", и да је сада «а реду друти „кла-

сик". Коњовић тражи савет од овог пријател>а, јер како каже: „Ја

сам за Лазу Лазаревића, Станоје за Војислава, а Јеремија (Ј. Жи-

вановић — примедба М. Б.) за Јанка! Шта Ви мислите?"15 Да ли

по сугестији Остојића или победом свога мишљења Коњовић је, у

едицију Српски класични писци, коју је издао „Напредак", штам-

пао дела Лазе Лазаревића.

Некролог Мити Топаловићу изишао је у 285. књизи Летописа.16

Исте године Коњовић је написао некролог и Димитрију Ружићу.

који је Остојић објавио у 290. књизи Летописа, 1912. године.17 На

крају ове године Коњовић 'пише Остој^у: ,Д1аљем Вам потписану

признаницу; молим Вас да од ове своте уплатите 20 К за моју чла-

нарину (незнам која је рата) Матици. Онај остатак изволите ми по-

слати. Мислио сам да напишем „некролог" Пери Добриновићу, као

глумцу, наравно, орИта Кс1е. Занимљиво је да сам ја постао нека

жена, која, у Летопису, готово професијонално запева за губицима

и РОМС, бр. 5610.

14 Рад и именик Матице српске, 1912. св. 5. стр. 193.

11 РОМС, бр. 1435; упор. слику 2.

15 Летопис Матице српске, 1912, књ. 285, стр. 118—120.

17 Летопис, 1912, књ. 290, стр. 102—105.
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Војводине. Морам ипак окренути ноту. Био сам с Бранком Петрони-

јевићем, који кука што му не штампате Бергзона, односно, што му

не шаљете хонорар. А и Вељко, колико сам га разумео (њега не

може увек разумети) чека нешто од маћушке Матице."18

КсмБовић веома цени Тихомира Остојића и стало му је до ње-

говог мишљења. У једном писму, из 1912. године, он га пита: „Како

Вам се свиђа „моје пвро" сад и да ли вреди наставити?".19

Сарадња у Летапису наставља се и у 1913. години. Чланак Пе-

тра Коњовића Савез српских певачких друштава и њ&гово музичко

издање објављен је у 291. кшизп Летописа,х а у 299. књизи, која је

изишла 1914. године, објављене су песме Петра Коњовића под на-

зивом Мистерије.21 Коњовић сарађује у Летопису до почетка првог

светског рата. Последњи рад Први српски певачки слет у Сомбору

објављен је у 299. књизи Летописа Матице српске.п Позната је чи-

њеница да за време рата Летопис није излазио, па је и Коњовићева

сарадња у тим годинама била прекинута.

Током 1913. и 1914. године Коњовић је у више махова писао

Остојићу. Жалио се на своју премореност и засићеност пословима

у Књижарско-издашачком заводу „Напредак". Говорио му је о же-

љи да ове напусти и посвети се уметности, музици. Писао му је о

својој намери да дође у Нови Сад за управника Српског народног

позоришта. Разговарао је, како каже, и са Васом Стајићем, који

сматра да би то било добро решење како за Коњовића тако и за

позориште. Коњовић пише Остојићу о својој желуи да позоришно пи-

тање реши онако како је препоручивао другима да то учине. На

жалост, сви шшнови Петра Коњовића морали су да сачекају друга

времена наклоњена музама, а не топовима.

По избијању првог светског рата Коњовић напушта Земун и

одлази у Сомбор. Тихомир Остојић је интерниран у Бају и Стони

Београд, а у Матици је постављен за комесара новосадски велики

жупан, Бела Матковић, који је почео претлед Матичине делатноспи.

Два пријатеља настављају кореспонденцију, која је данас драгоцено

сведочанство о тешким ратним годинама када је преписка — за

људе какви су били композитор Коњовић, који саи>а о бољим вре-

менима када ће моћи да се бави искључиво музиком, и Остојић

који са разумевањем прати почетне уопехе свога ученика — често

била једино интелектуално и морално задовољство.

Коњовић и о томе говори у једном писму! упућеном Тихомиру

Остојићу: „. . .пријатељсшо је у данашњем времеиу неке опште дис-

локације добило још више вредности и снаге, па и пријатељска пи-

сма у овом успореном приватном саобраћају, скоро као у Досите-

јево доба, изазивају живљу радост него пре рата". Препиоку из

" РОМС, бр. 1437.

" РОМС, бр. 1442.

20 Летопис Матице српске, 1913, књ. 291, ов. 1, стр. 92—97.

:1 Летопис, 1914, књ. 299, св. 3, стр. 29—31.

22 Летопис, 1914, књ. 299, св. 3, стр. 113—120,



Петар Коњовић и Матица српска ] 1 |

ових година објавила је др Надежда Мосусова у, 19. књизи Зборника

Матиие српске за књижевност и језик.23

Када је 1918. године дошло до распадања Аустроугарске Мо-

нархије, Коњовић се из Загреба, где је 1917. године његова опера

„Вилин вео" доживела лепе успехе, враћа у Нови Сад и сав се пре-

даје народним пословима. Изабран је у Народну управу као и у

одбор за обнову Српског народног позоришта. Залаже се за обнову

и оживљавање културног и политичког живота не само у Новом

Саду већ и у Војводини, покреће политички лист Јединство и у јед-

ном тренутку му се чини да ће се, како сам каже, привремено раз-

венчати с музиком. Међутим, Коњовић после краћег времена про-

веденог у Новом Саду одлази у Београд у Министарство просвете,

а од 1921. до 1938. ангажован је на пословима у Хрватском народ-

ном казалишту у Загребу, Осијеку, Новом Саду, Сплиту, па опет у

Загребу. Исговремено доживљава лепе уопехе својим операма и кон-

цертима, о којима југословенска и страна штампа све чешће доносе

написе у којима се говори о делима композитора Петра Коњовића.

У таквим околностима Матица српска, у којој оу се између два

рата водиле страначке борбе и у којој се, код једног дела чланства,

осећала алатија и учмалост, била је удаљена од Петра Коњовића,

о чему он и пише 1936. године у једном писму упућеном Васи Ста-

јићу следеће: „. . .а био сам далеко од Матице, а Матици ја још

даље".24

Занимљиво је да Коњовић, у времену између два рата, »ије у

Летопису објавио ниједан чланак. Када је у Београду, 1929. године,

Коњоиићева опера Кнез од Зете доживела леп уопех, Летопис је до-

нео приказ Бранка Драгутиновића под називом Музинка драма Пе-
тра Коњовића „Кнез од Зете".к

Рад и именик Матице српске за 1933. годину26 донео је списак

чланова Матице српске, међу којима је и име Петра Коњовића, ди-

ректора позоришта из Загреба. Иако јв говорио да је далеко од

Матице српске, Коњовић се живо интересује за Матичин рад и људе

око ње, што нам сведоче писма која је, између два рата, писао Васи

Стајићу и Тихом^иру Остојићу.

Када је 1938. године Петар Коњовић изабран за члана Чешке

академије наука и уметности, Глас Матице српске доноси ту вест из

пера анонимног аутора у напису: Чехословачко признање Петру Ко-

њовићу?1

По ослобођењу наше земље Матици су биле потребне нове, здра-

ве снаге опособне да ову утледну установу изведу из учмалости, у

коју је запала још у међуратном периоду. Већ у првим данима сло-

боде Матици српској јавл>ају се њени чланови, не само из Новог

Сада већ и из Београда, са жел>ом да све овоје интелектуалне снаге

23 Зборник Матице српске за књижевност и језик, 1971, кн>. XIX, св. 1,

стр. 153—169.
и РОМС, бр. 8299.

" Летопис Матице српске, 1929, књ. 321, св. 1, стр. 114.

26 Рад и именик Матице српске, 1933, стр. 30.

77 Глас Матице српске, У/1938, бр. 90, стр. 147.
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дају за обнову и оживљавање целокупног рада у Матици. Међу

члановима из Новог Сада, који су осудили стару управу и имали

нове погледе у Матичину будућност, били су: Васа Стајић, Младен

Лесковац, Јован Поповић и Живан Милисавац. Из Београда пону-

дили оу овоју помоћ и сарадљу: Иоидора Секулић, Петар КсићовиН

и Вељко Петровић.

Године 1945. изишла је у Новом Саду књига О Матици српској

данас у којој су аутори текстова износили своја мншљења о Мати-

чиној прошлости и њеним задацима у будућности. Коњовић је у

своме иапису: Разговор угодни о Матици српској писао: „У новој

Матици треба да шуми звук и ритам1 рада, мисли, планова, великог

и захватног хтења." Он је увидео потребу да А1атица брине и о

музичком животу, како о оном у прошлости тако и данас, па у сво-

ме тексту пише и ово: „И према музицн српској и музичкој умет-

ности у војвођанском друштву, Матица има извесне обавезе. Да

би се дала потпуна пластична слика културне делатности нашег

народа у Војводини, у времену од када је Матица српска његово

духовно средиште, треба осветлити и музичку делатност у српском

друштву."28 Коњовићева замисао остварила се тек ове године. На

последњој Скушитини Матице српске донесена је одлука о осни-

вању Одел>ења за сценоке уметности и музику које ће испуњавати,

управо, оне задатке о којима је Коњовић говорио још 1945. године.

До оснивања схвог Одељења, радови о музици и музичарима и о

музичком животу у Војводини и шире објављивани су у Зборнику

за друштвене науке Матице српске.

Позитивна кретања, која су у Матичином раду бивала ове вид-

нија, огледала су се и у њеним публикацијама. Коњовић поново

сарађује у Летопису Матице српске и у 356. књизи, 1946. године

објављује два члакка: Некролог Војиславу Вучковићу29 и чланак о

Станиславском.30 Следеће 1947. године Матица штампа Коњовићеву

Књигу о музици српској и славенској са предговором и у редакцији

Стане Бурић-Клајн.

Године 1951. Коњовић објављује у Летопису свој рад: У част

Јану Сибелиусу.31 Два рада посвеђена Стевану Мокрањцу: Пролог

Мокрањчевој стогодишњици32 и Мокрањац и фолкло^ изашла су у

Летопису 1956. године.

На осамдесетгодишњицу Коњовићева живота, 1963. године, Ма-

тица је изабрала Коњовића за свог почасног члана. Образложење

за ово значајно признање писао је Влада Поповић, публициста и у

то време првак новосадске опере. Поповић почи^ње образложење ре-

чима: „Веома је сгар и веома леп обичај Матице орпске да за своје

почасне чланове бира личности заслужне за уметност и науку, као

и за друге области стваралаштва значајне у животу народа. Тиме

а О Матици српској данас, Нови Сад, Матица српска, 1945, стр. 37—45.

" Летопис Матице српске, 1946, кн». 356, св. 1—2, стр. 172—174.

30 Летопис, 1946, књ. 356, св. 1—2, стр. 116—124.

11 Летопис, 1951, књ. 367, св. 4, стр. 322—326.

* Летопис, 1956, књ. 377, св. 4, стр. 369—376.

51 Летопис, 1956, књ. 378, св. 5, стр. 383—399.
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Матица свим својим угледом, тако давнашњим, и толико пута пот-

врђиваним и у новије време, свакако чини част овим личностма,

али, истовремено, и о«е њој." Препоручујући скупштини Матице

српске да прихвати предлог Управног одбора и изабере Петра Ко-

њовића за почасног члана Матице српске, Поповић завршава образ-

ложење речима: „Дело Петра Коњовића није само крупан резултат

у развоју наше културе, него и богата ризница подстицаја за наше

будуће музичке ствараоце. То обезбеђује његову величину и његово

трајање."

Примивши вест да је изабран за почасног члана Матице срп-

ске, Коњовић је написао Матици следеће речи захвалности: „Молим

Матицу српоку да прими моју искрену захвалност на части која

ми је учињена избором за почаоног члана Матице. Академик Петар

Коњовић компооитор."

Поводом осамдесетгодишњице живота Петра Коњовића Лето-

пис је донео чланак Предрага Милошевића: Петар Коњовић* Годи-

не 1964. Матица је, у едицији: Почасни чланови Матице српске, из-

дала књигу Петар Коњовић, коју је за штампу припремио Влада

Поповић.

Када оу се, у Библиотеци српска књижевноСт у сто књига,

1966. године, појавили Есеји о уметности у редакцији и избору Јо-

вана Нирилова и Стане Бурић-Клајн, у њима је објављена студија

Петра Коњовића Музички фолклор, његова вредност, чистота и ин-

терпретација.35

Године 1971. Зборник Матице српске за књижевност и језик

донео је чланак др Надежде Мосусове: Преписка измећу Петра Ко-

њовића и Тихомира Остојића у којем је аутор припремио за штампу

преписку измећу ове две значајне личности у време првог светског

рата.

У 1973. години Летопис је у наставцима донео сећања Милана

Кашанина под насловом Сусрети и писма. О Петру Коњовићу Ка-

шаташ је писао са пуно љубави и доста хумора у 412. књизи Лето-

Последњи напис о Коњовићу Летопис је донео из псра акаде-

мика Станојла Рајичића. У својим сећањима Из музичког живота,

у 423. књизи Рајичић је поклонио дужну пажњу великану српске и

југословенске музике.37

Плодотворна сарадња Петра Коњовића са Матицом српском,

која се континуирано остваривала пуних шест деценија, како кроз

преписку са Тихомиром Остојићем и Васом Стајићем, тако и са-

радњом у Летопису Матице српске, свакако, овом приликом није

до краја освехљена. Уверени смо да ће шездесетогодишње прису-

ство Петра Коњовића у Матици српокој пружати, и надаше, знати-

54 Летопис, 1963, кн.. 391, св. 5, стр. 421—433.
м Есеји о уметности, Нови Сад — Београд, Српска књижевност у сто

књига, 1966, стр. 232—250.

* Летопис Матице српске, 1973, књ. 412, св. 4, сцр. 327—349.

37 Летопис, 1979, књ. 423, св. 6, стр. 1155—1158.



] ]4 Милана Бикшдки

жељним истраживачима задовољсгво да дођу до нових података које

чувају богате збирке Рукогисног одељења Матице српске и Библио-

теке Матице српске.

У богатој и дугој историји Матице српске остаће златннм ни-

тима уткано име композитора Петра Коњовића који је својом дуго-

годшпњом сарадњом оставио Матици, и не само њој, дела трајне

вредности.

МИапа

РЕТАК. КОШОУ1С А\Т> МАТ1СА 8КР8КА

8иттагу

соорега1к>п Бе1\уееп РеШг КОПЈОУЈС апс! МаИса ЗгрзЈса

араппес! а репос! оЕ з!х ЈесаЈез. КОПЈОУ!С Бесате а тетђег о{ МаИса

ЗгрзЈса т 1911. Ргот 1912 ће риБНзће^ рое!гу, агИс!ез оп тгшс,

ти5Јс1ап5 аш! ти§1са! НЈе т депега!. Тће 1трог1ап1 соорега11оп Бе1-

\^ееп КОПЈОУХС апс! Т1ћот!г О&1оЈ1с, 5есге1агу оГ Ма11са ЗгрвЈса, ђе§ап

1п 1910 шћеп ће ће!рв(1 Оз1ој1<* т ргерагт§ апЛ рппг!п§ 1ће јоигпа!

Мо\>етеп1 (Ро1сге1) шћеге ће ћипзеЈГ ћас! ђееп \^п1ш§ ађои1 1ће пееЈ

1о геГогт 1ће еШц-е си!Шга! Ше, по! оп!у т МОУ! 8а<1, Би1 т о1ћег

р1ассз т Уојусх1та 1оо.

Тће т1егез1т§ Гас1 \уаз 1ћа1 КОПЈОУ!С <11(1 по1 со!1ађога1е т

п 1ће 1шо А^агз. 1п а 1еиег а<1с1ге55ес1 1о Уаза 81аЈ1б

: ». . .апс1 I \уаз Гаг а\уау Егот МаИса, ап<1 МаИса \уаз

тоге а\уау Егот те«.

Аћег гће Нђегаисхп оГ 1ће соип1гу КОПЈОУЈС оГГеге<1 ћ!з ће!р 1о

Маиса 8грз1са опсе тоге. То§еЉег ш11ћ Уаза 81ај1с, М1ас1еп 1>ез1со-

уас, Јоуап Ророуас, 21уап МШзауас, 1з1(1ога 8е1сиЦс, Уе1ј1со Ре1гоу1<5

ап<1 о1ћег ет1пеп1 регзопз ће шог1сес1 оп 1ће геујуа! оГ МаИса 8грз1са

1п 1963 оп ћ!з е1§ћие1ћ ђ!г1;ћ<5ау, КопјоуЈс ^аз е1ес1еЈ ап ћопо-

гагу тетђег оЈ Ма*1са 8грз1са.
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Насловна страна Коњовићевог списа Меа сагтта (јули 1900).

РОМС, Инв. бр. М 925.



Ц(ј Милана Бикицки

Писмо Петра Коњовића Тихомиру Остојићу (Зему«, 31. I 1912).

РОМС, Инв. бр. 1435.



РЕТАК. КОШОУ1С 1Ј НКУАТЗКОМ Т15К1Ј

ЕУА 5ЕВАК (2аегеђ)

1ете

Ро1геђпо је осЈтаћ па робе11ш пе§1о 1остје ос!гес1Ш 1еоогс11па1е

рос! еогпјип паз^оуот 1са1со ве 1ета пе Б! газргозЈНа па

ошт гахЈпата па ЈсојЈта је 1о ро пјегшој пагау! ЈоризЧепо

И ро<1ас! §ОУОГС <5а је с1је1оуапје Ре1га Ко-

иг гагШНе ћгуа^зЈсе згеЈте Јггаупо, ргетЈа иг 81апоу11е

рге!с1(1е, БЛо уегапо о<1 1921. Јо 1935. §ос!те, Ја је 1а уегапоз! БИа

тпо§081ги!са 1 гагИСИЈћ <1оте1а, а11 <1а је 1са1со и итје1шб!сој 1 1јш1-

$1сој Бш^гаКј! §1с1ас1а1с1ја, 1а1со 1 и роујјезИ ћгуа15Јсо§ §1а2Бепо§

21уо1а 20-Ш1 1 30-1ЈН дскНпа &1о1је<$а О51аУ11а гпа1пова 1га§а. Та^о је

о^ 1921. 6о 1926, га 1Шеп<1ап1иге Ј. Вепе§1са, Копјстс ђш (11ге1с1огот

ореге ^агсх1по8 1со2аШ1а и Хадгеђи, а оЈ 1933. с!о 1935. пј^оу!т

иргаупИсот,1 <1<?1с зе и тес1ига2с1ођ1ји (1927—33) па1аг1 па ћт1ес1јата

иргауш1еа ШгоЉод 1сагаШ(а и ОзцеКи, 5рН(и 1 Коуот 8а<1и. Ко

пјоушеуа Јсотрогх^огзЈса рпзи1по51; и ћгуа1з1сој згесНт рго1;е2е зе,

те^иит, 1 ј/уап ОУО§ гагЈођ!ја. Јо§ 1917. рпгеЗепа ти је 5Иас1а1е1ј-

51са уебег и Нгуа1з1сот §1агђепат гаусхЈи па 1сојој зе ргу! ри1 12У<хН

пједоу /. %ш!абШ ћ^аПе1, а тјезес с!апа Јсазтје, и 1гаупји, па зсеп!

Кагск1по§ 1оа2аН$(а и 2а§геБи рга^гуе^ђи <1о21у1јауа Копјош<$еуа ргуа

орега УШп ^ео, 1соја зе ргегаЗепа 1 ро<1 поу!т паз!оуот 2епиИ>а Мг-

1о$ега ргп ри1 Ј2УО<11 1а1содег и 7а§геђи 4. 10. 1922.2 Уе<5 и огијЈси

јЈисе доЈЈпе ЗииГопЈјзЈс} ог1се81аг 2а§геђаб1се ореге ро(1 гаупапјет

з!с1ас1а1е1јеу1т ргу! ри1 ЈгускЈј КопјоуЈсеуи 51т?оп1ји и с-то!и. 21уо1о-

р!8 пајуагпце^ КопјоУ1(5еуо§ ориза, ореге Ко§1апа, 1а1соЗег је и$1со

уехап иг га^геђаб^! §1агђеш г!уо1. Ргуј зе ри1 \г\о&.\ па зсеш 2а§ге-

ђаб!се ореге 16. 04. 1931, а па 1$1от ке тјезШ 4. 1гаупја 1948. рга-

1гуоЛ I Копабпа уегајја ОУО§ <1је1а. Копјоу1сеу 2. §и^асШ \<магШ,

пароЈсоп, и ХадгеБи рга12уос11 2а§геђабИ 1суаЛе1; 29. вШхЈепоц; 1937.

' 5. ВаШ§1<5, Ре(аг КОПЈОУЈС I гаеге&аМсо К(ч.а.Ш1е, 2\\Л. 58. Веоегад,

1963. 81г. 330-338.

1 1ђШ., 51г. 332.
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I па 1сгаји, Ре1аг К.ОПЈОУ!С је и ћгуа1з1«>т %1а2.\зепот 21УО1и зи-

с1је1оуао 1 1сао рјзас 1 ргеускШас. Као §1о је рота1о, пје^оуе §1агђепе

Ге1ј1опе ^еб о<1 1917. §<х1те па1а2Ш1о па зггашсата ЗаугетепНсо. Ј

О\>г.ога, Јсао пиш&и 1сгШСаг 1918. §о<1те гес!оуј1о зигаЗије 5 Нгуа(-

$1<от п/јуот/ а 1 Јсазшје роугетепо ођјау!јије и Шјебг (1921, 1923),

За^гетепЛи (1923), Нпсизћој роцогтсг (1925), агПотегоДзћот ујез-

пИси (1934) 1 <Јги§с1је. 1Ј 2а§геђи је, пароЈсоп, 1«х1 »Се1ара« 1920. §<хН-

пе оБјауЈјепа 1 ргуа Копјоујсеуа гђ!г1са 1е1;5гоуа рсх! паз!оуот »1лс-

П051Ј«.

КопјоуЈсеу ргеуск^Ј1аб1;1 га<1 и§1аупот је, с!о КаКо, уегап иг герег-

1оаг 2адге1заб1се ореге, га 1соји 1гтеДи оз1а1о§а ргеуосИ 1е1с.81

пегоу!ћ орега №а11<.иге, 1аћепј>гт \ Раг51ја1, Ноуапзсти сх!

зЈсо^ ј <1ги§о.

РпгскЈпо је< <1а1с1е, обе1с1уа11 с!а зи р1сх1оу1 ииегшлте 1 1етрега-

теп1пе Копјоу!(5еуе рпзиШозЦ и ћгуа151сој 1си11ип пазН сх^гата и

гар!81та зиугетеп^а, па 5(:гашсата ИзЈса зуШ рп>Н1а 1 ппто з1гис-

пЈћ §1а5]1а. О 1оте зујеЈос! У1§е сх! 120 пазЈоуа гађИјегетћ и БЉИо-

^гаПј! газргауа 1 б!апа!са Ји§оз1ауеп51со§ 1е1с811со§гаГ&1со8 хауосЈа и

2а§геђи ха гагЈоБ1је о<1 1910. с!о 1945. §ск11пе, 1сао( 1 1е1с81оу1 оБјауЦеш

розНје га1а. Та орзехпа с1о1^итеп1ас1ја га оу<1је ргеи^огепо 181га2г-

уапје п!је, те<3ш1т, ђј!а 81а1по јеЛпа1со р1сх1опо8по 1зћо<Ш1е. Ке-

уе111с ђгој 1еЈсз1оуа ођјауЈјешћ о КопјоУ1би рпје 1917. 1 па1соп 1935.

Ј:ОС|ЈПС, 1сао 1 пје^оуа 8рогас11спа рпзиШоз! и риђНазиа паЈсоп 1945.

рпгоЉо зи 1з1га21уапје изтјепН па опо гагс1ођ!је (1917—1935) и 1соје-

ти зе о Копјо\П(5и и Нгуа*з1сој пају!§е ј паЈ2ап1т1ј1у1је р!за!о 1сао

розЈјеЛЈса пје§оуа 81уага1аб1сод, хгускЈИасЈсое * ог§ап1гас1Ј51со8 гаАа и

ОУОЈ згес11т.

1ЛоН1со ргуо о§гап!бепје 1ете.

Пза^! о Ре1ги Копјоуши и ћгуа1з!сот 1151си то§1о Б1 2пас111 р1-

о Н1си 1 <1је1и §1с1ас1а1е1ја, 1соН1со 1 о П1сц ос!геЗепо§ зе§теп(а јес1-

угетепа 1 пједоуе Јсиииге. Родге§по је, теДиит, пизНЦ с!а оргау-

с!ауаји& зе 2аје<1п1б1с1т пазЈоуот па 1ај пабт тогето ођићуаЦЦ

ођје 1ете 1з1оаођпо. 1Јтје1п1б1со је с!је!о, па1те, геа!па стјешса и

8\-а1сот угетепи 1соје §а рпта; пе!со упјете 1 пје§оуа 1си11:ига, те-

(1и1:1т, ројтоу! зи, 21у1 1е]с ро пазој зргетпози Ја 1ћ 1гајпо

з(;ги1гато. Рос1г2ауап1, оз!т 1о§а, 1сопсер1от 1а1со 2Уап1ћ <1е

угЈјес!поз11 Јсоје зи, рго^ауз! 1сго2 1си§лји угетепа 1 пј1ћоу!ћ

изрјеН ргос1г1је1:1 и угћ ђа^Ипјепе роуЈјезИ, БШ бето иу!је1с зИош

зуа&о Б1у^е Штабепје пе!се ројауе, озо!зе 1Н оз1уагепја тјепЦ о ЗУС-

и1<ирпоз1 па§1ћ Јапа^пјШ 2папја о пјтш. 5уа1со пероИарапје Б1У§е§

с!о!ситепга з 1гепи1абпот упје^позпот 1оро§гаЕ1јот аи1ота1з1с1 2а-

рога^от опо§ ргуо§. Ра Бис1и61 да пау<х!по 1а1со 1оспо гпато

<1је1о 2а паз сЈапаз јез1, газргауа о ђоте §1о је опо Б!!О

2а зуоје, (1а1с1е Б1у§е упјете, рпје зуе§а је газргауа о 1от угетепи.

I 2а1о 1ета о Ре1ги Копјоујси и ћгуа^зЈсот ИзЈси, и!соН1со зе зћуаи

1<ао ге1еуап1п1 151га21уаб1с1 2а<1а1а1с, ијес1по је 1 1ета о ћгуа1з!сот 11-

и КопјоуЈбеуо упјете, скЈтјегепот о (1иБ1пи 1 1ете1јепоз1:

аШ 1ећз1 В. РгапКстс ођјауЈјеп и оуот ХђогтЈси.



Ре1аг КОПЈОУЈС и ћгуа4зЈсот И

Јапа§пје§ ргот!§1јапја Јепотепа — Ре1аг КОПЈОУК:. 8ат зе ро

патесе 2аИјиба1с с!а 6е ш1егрге1ас1Ја опо§ ргуо§ (ге1соп51:ги1саја је<1-

по|> зе^теШа 1си1Ште рсшјез{1 розгесМуот поутз^е сЈоЈситехиасце

о јес!пот итје1шб1сот Гепотепи) 1>Ш 1о госшја зЧо је ргогшзЈјешје

опо с!ги?о (зиугетепа, апаНИсЈса т1егрге1ас1ја Копјоу1сеуа ориза).

1Ј 1ој игајатпој иује1оуапоз11 с!ги§о је о§гашсепје па51оу!јепе 1ете.

Ре1аг КОПЈОУ!С је и ћгуа^зЈсој §1а2ђепој 1Ји11;ип ђт рпви^ап ла

у1зе гах1па. Као зИа<1а1е1ј, рјзас, ргеуо^иас, Јш§еп1, итјет1б!а 1

огдап1гас1оп1 гаупа1е!ј 1 ропоупо Као з1с!ас1а1е1ј. Опо ргуо, с!ги§о, (1је-

1отЈсц 1гесе 1 роз1јес!пје 1«.ао 51уага1асН 1га§ геа!пе зи ^тјешсе 1 га

па§е упјете 1 ргета 1оте геа!пе ЈсоогШпа^е га ргозиЈђи ђ1у§ее р>

капја о пЈ1та. Опо бе1уг!о, ре1о 1 зез1о а!с11УпозЦ зи Јсоје 5и гајесћхо

з угегаепот и Ј^ојети зи зе 2ђ1уа1е о11з1е и пероуга!:, рпзиШе Јапаз

1е]а ро то§испоз!1 роујјезпе ге!с.опз1;ги1Јс1је. 5ис1Ш о Б1у§ет рјзапји

о пјипа ђег 1ете1ј11;о§ иу1Ја и вуеи1сирпоз1 рга^есе (1о1ситеп1ас1Ј€, 1е

па 1ете1ји 1о§ р!»апја пазШјаИ ге1соп51гшга11 јеЈап зе§теп1 1си11игпе

роујјез11, 2па611о М јеЈпи рге1роз1ау]си Јо^агјуаИ (1ги§от, зЧо је 1сао

1з1га21Уас1са те1<х!а, баћ 1 и о!су1пта тиг!1со1о§1је, перпћуа11ј1уо^ 2а1;о

о Ре1ш Копјоу1си и ћп'а1з!сот 11з1си песето 5и<111;1 па 1ете1ји пар!за

о Копјоу!си сНгцЈехии, Шге1Е1оги ореге 1 иргауш!си 1сагаН&а, пе§

сето 1и 1пасе рпуЈабпи 1ети ргеризИИ (1ги1сб1је изтјегеп!т

1Ло111со 1гесе о§гап1сепје паз1оу1јепе 1ете.

2. Кгјес о #/аг2н и НгмањКој ггтеАи з^јеЊћгћ

Ро1сизај с!а зе иођ!сајеп1 ројат »§1а2ђепе 1спи]&е« и §огпјет

гат!јеш орсеш11Ј1т »пјеб о §1аг1)1« пе

17. 1епшпо1о§]с1ћ роБи<1а. 1Јођ1бај11о зе и паз, па!те,

пот КпИЈ^от паг1уа11 зуе^оШсо рј«апје о §1агђ1,

-гесепгеШзЈсе ђ!1је§1се с!о ез1;е151се геПе!с81Је, зЧо о1егауа ргерогпауапје

пје§оу!ћ гагПбхИћ гагта, о^ 1еопјз1со-апа1111б1се 1Н

<1о Јги51уепо1сг11;1б1се 1Н рга!с1;1спо-с1о15;итеп1;агпе. Та1со, з

рп1Јза1с <ЈпеупЈбагз1се »§1агђепе 1сг)1;ј1<е« опето^исије

ројта %1аг1>епе ЈсгШЈсе рг1зро<1оБ1УО§ ос!§оуагајисет ројти и Н1ега1ип

1<ојј зе ипа1о^ »игајатп1т ргезегапјЈта« 1хтеЗи ап§1оза!с5оп81со§ 1

пјетас1ш§ хпабепја 1егт1па и оуот 1гепи11ш гага1)1ге 1сао »ргоиса-

\-апје ЈспјЈгеупозН«, оЈпозпо ^пјхгеупјћ (1је1а,4 с1о!с, з <1ги§е з!;гапе,

падоује§1ај! ез^е^зН 5из1:аутјШ 1п1егрге1ас1ја §1а2ђе оз1аји пергеро-

гпаН ипи1аг (1је!аШов11 1сојој зе и пасе!и оброгауа геопјзЈса гагта.

1Ј озођЛој тјеп оуе арго1с51тас1је (1о1аге Јо 1гга2аја рп ро!си

&аји оЈгеЉуапја пес!оуо1јпо 15р11апЈћ зе§тепа1а §1а7Бепо§ зр1за1е1ј-

и паз, 1са1<ау је 1 опај 1?.теАи Јуа зује1з!са га1а, ро тпо§1т

а јес!ап ос1 пајс11пат1СП1Ј1ћ. 2а1:о ројат »пјеб о §1ахђ1« па-

— 12ђје§ауаји(51 ргеигапјепе 1^1азШ1сас1Је — иЈсагаИ па пје-

у.ти

* V. В1И, КпјЦемпа 1сгиИса, и: 2. 5Ј<гећ — А. 51атас,

2аеге1>, 1983, з1г. 93.
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1Ј §<х1шата 1соје паз оуфе хаттаји и Нгуа1з1сој о §1агђ1 роуге-

тепо Ш ЈсоШтшгапо р!§е рге!со рес!езе1а1с аи1ога и ђИти с1е8е1а!с

ти/лс1ић 1 УЈ§е педо Јуо51ги1со ор<51ћ Н51оуа, 1јес1ш1са, сазорЈаа Ш

^осШпјаКа. Со1оуо ро1оу1си аи(ога бте ргоЕе5к>па1п1 еЈагђеша 111

§1агђепо §1со1оуат рпра<1шс1 пеЈсЈћ Јшрћ 81ги1еа. 1Ј рге1е2пот <1гје1и

гагс!ођ1ја хгЈах! 3 с!о 4 81гибпа §1а811а 1з1ос1оБпо, ргаи Ш ђагет 1з1о

1оНЈсо Х8(ос1ођшћ репо<11б1аћ риђН1сасца и 1сој1та зе пе гапетахије

§1агБепа 1ета111са, а 1оте уа!ја рпс1ги2Ш 1 с!пеуп1 Иза^ 8 рБИто га-

з1ир1јепот §1ахђепот Јсгоп^^от-Јспи^от. 1Ј §1агђепот 8р15а1е1ј«4уи

у!а<1а, Ја]с1е, ђгојпоз1, ]соп!с11геп1по51 I рЈигаНгат ро!а7Л81а, ргодгата

1 Копсерс1Ја 1сао 1ггауп1 <х!га2 »(ИГихпв тпо§1уепоз11 итјеШ1б!с1ћ рга-

уаса и тес!ига1пот гагс!оБ1ји« 1соја је »зато зН1соуи \гггл Јспгпод

з1апја, Јегопјеп1ас1је, ггаЛгапо§ 1сао з1ги1с*иге ЈсиНигпе хБНје јо§ \т.

<1ођа Мск1егпе«.5 ОзЈт 1сао 12гаг »Јегопјеп1асце« оуа]«> ођ11по §1аг-

ђепо 5р1за1е1јз1уа ијеЉт поз! ђ!1је§ опе 1з1в »пеЈоуг^епози, 1г1от1је-

поз(1 1 пес1огебепо811« 1соја зе ргЈрЈзије оп<х!оБпој 1спј12еупој 1сгШс1,

бц! је озпоуп! ргођ!ет »1са1со Ја ћгуа1з!са 1;пј12еупо81 Бис1е уеШса,

еугорз1са, итје1п1б!са, а Ја Јра1с оз1апе пас1опа!па, 1 и УСИ за 21уо-

1от«,6 §ш је §о1оуо 1з1ип пјеб1та тодисе ропоуШ 1 ха §1агБи.

»ВЈ^ихпа тпозЧуепози §1а7.ђепое зр15а1е1ј51уа о ^ојети је оу<1је

гЈјеб опето^ибије ргерсхгпауапје »6151Ш« }с1аз1Е11сас1Јз1(1ћ тос1е!а ргета

1соЈ1та Б1 1геђа1о гагН1соуа11 пје§оуе 11роуе 1 1са1е§опје, 2ђо§ бе§а зе

8У1 ро!сизај1 и 1от зтјеги пигпо гаиз1ау!јаји па пагпаЈсата з1апоу1-

*Ш рге1е211оз11 ипи1аг и ОЗПОУ! гази1Ш, Јогта1по 1 за^ггајпо пеје<1т-

з1уешћ, ројесИпастћ зрка^еЈјвЈсШ ориза. 5ротепи1а гахНЈсоуапја 1ге-

ђаЈо БЈ, оз!т 1о§а, Аа ро1аге ос! угз1е осЈпоза ргета ^Јахђепот с1је!и,

а пе, 1сао с!о зас!а, и§1аупот, ос! Нра 5р1за(е1јз1со§ ропазапја,7 1са1со

ђј зе ргЉНгЛа тоди<5поз11 ргерохпауапја рог111У1з11б1с1-1<1ео1о§^1ћ, Је-

потепо!о§Јс1ћ 1 51ги1сШга1151161с1ћ 1епс1епс1ја,* 1соје зи тпо§1уот уап-

јапИ 1 1п1ега1сс1ја 1ра1с Јо з1апоуНе тјеге зрозођпе ођићуаИИ гах-

поН1со8( 81Шааје р!зса 8ирго181ау1јепод — р!запој пјеб! па

пасЈп пссЈозШрпот — ргес!те1и §1агБе.9

* 2. Ровауес, Ез1е1Иса п Нг\>а(а, 2а§геђ, 1986. згг. 199.

' А. Вагас, НпсИзКа КпјН.е\>па ЈсНШса, 2а§геђ, 1938, 51г. 323.

1 11рогогијето па с!о каЛа ргмпјепјјуапи Ка1еа;опгасјји

1сао: поугпагзЈсо-гер^оггегвЈсе, ЈтргезЈотвПбКе 1 з!га6пе (УЈ<1л: МиисКа епсИс1о-

рееИја Ј1*2, 2авгеђ, 1974, з1г. 384), Јсоја гаг^оћи паЛој! изрозити па озпоуи

пејесНп81уепо§ 1от*епја ркхНјеГјепрј; 1гтеЛи патјепе (гсроЛегзКа),

пе гаипе (з1гибпа) 1 рЈзабКо^ зШа (гтргемопЈвИСКа), 1е је 1 з 1о§а

' II ро5151ги1с1ига115ПС1сот угетепи оуоте .че рга<1ги1ије 1 6в1уг1а

пја 1соја и <х!по5 ргета %1аЉепрт дје1и ир-аЛије зуеиЦиргкж! ^гуапеЈ

(5ује1опа2от111, ап1горо1о§1ић, тНојоЛсШ, затђоНзИбЈсШ Н<1.) па1гића иро1геђ-

1јауајиб1 §а 1сао роуос! га у1а5111о, хЈп1е11б1со геКгеЈгапје 5\чје1а, 1Ј&р. А. 81атаС,

$е у/ох/^от Лићи, Кагеоуог о §1агћепој ЈспЈаа, тигабК! 1151 СМ—<1о,

.

' РгесПоЈепа Јса^едопгааја па ос!геЛеп1 паС1п загипЏе а тоЉћога пеке

гапјје 1спЈ1$еупороУ1Је5пе 5151етаП2ас1је Као рптјепсе опи па Кп1Ј1си »о1сге-

пи1и 41уо1и«, »ђе1е1пз11б!ш« Ји-^Иси 1 »паибпо агвитепгагапи« ЈегШКи (изр. V. Ра-

у1еН<5, КННКа I КННдап, и: Рапогата ћпаНће Таф&НПОШ XX 51о1је6а, 2аегеђ,

1965, 51г. 464—479), 1сао а пеКе поуаје тига1со1о§Ке сКзгтКсаје па »Јс1во1о51со-
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КЈјеб о §1а2ђј и Нгуа1з1сој 1/теДи га1оуа, оуаЈсо ргота1гапа, бе§се

се 1з1саг1Уаи ргуи I, ргоз!гепо зћуасепи, с1ги&и 1епс1епс1Ји, <1о1с се

зИ-иЈсШгаИзИс&ј рпзШр, и Н1ш 1ећшб1се апаНхе рготјеп1ј1уш1 т!еп-

211е1от ро&гаН пјегти УпјесЈпозпи гагти пе ро1угсИу§1 &е, тесГиИт,

I зат 1сао газеБап 1 1соћегеп1ап ЈсгШбагзЈи 5из1ау. Та1со рге1е2Ј.1оз1:

ро2Шу!з11б1со-1с1ео1о§1се &опсерс!је паЈахЈто, рптјепсе, и пар^зипа

А. ОоБготса, Р. МагЈсоуса, 2. Сг§о§еУ1са Ш К. Вешса, и газропи о<1

пас1опа1по погта11упе (ОоБгошс, Вешс) Јо таг!с5151;1б1се (МагЈсоуас,

иујеШо 1 Сг§о§еУ1с); {епотепо1о§1^1 рпвШр па§оуце§1еп, рптјепсе,

ал1з11б1с1т ипргезшп^гтот N. РоНса, ез1е1з1{1т геПе!сз1јата М. С\-

ћ!ага-Мећајеуа, ЈН гезре!е1от ргес! аи1опотп1т §1а2ћ>еп1т (1је1от 1сао

Еепотепот §1о @а па!а21то и парјзјта К. Вешса, Нећајеуа 1 т1а<1о§

М. С1рге, и ћгуа15^от зе §1агђепот зр1за1е1јз1;уи опо^ угетепа 1ра1<;

пагЈге 1;е1с 1сао то§испоз1, ]аао иоз1а1от 1 пагпа!са з1ги1с1игаИ511С1«>§

ргота1гапја §1агђепо§ с1јс!а 1соја уагјга ос! јес1по51аупо§ 1ећшсшпа

(В. §1го1а, К. Кгепес11с5) <1о апаНИс1с1 атМсшгшјШ 1Шегрге4ас1ја (5а-

Ггапе1с-КаУ1с, ^ећајеу, Рарап<1ори1о, МагЈсоуас, Вођгошс, С1рга), С1је

је ројес11пабпе с!оте!е пјес о §1агђ1 и Нгуа1з1сој 1 па!соп га!а

Ва ђ! оуа!со пагпасепа ^оро^гаПја с1о1'3(а ђ!1а зћуасепа 1е1с 1сао

1епс1епс1ја иос1ј!у1ћ тје511т!се 1 роугетепо и {еЈсзЈоуата 1сгеа-

ајапдагггапјјЈћ р!заса, а трозЧо 1сао роЈсизај изроз1ауе пе!се

1?оћегеп1;п1Је згз^етаигасјје, ро1геђпо је ирогопЦ 1 па опај <11о 1са11-

бтзЈе!, с!аКа1со, ргетобпо§ р!запја о §1агђ1 1соје и те^игаШој Нгуа1-

з!сој пајуј§е рпсЈопозј сЈојти »сШихпе тпоз^уепозИ«, 1е т!то рге-

1егшја па 1спг11си и игет згшзЈи оз^аје па 1сгоп16аг51со-с1о1ситеп1агпој

гахии 1сао пајтазоуп^јој р1а1Јогт! 1аЈапје§ ђау!јепја §1агђот — п-

јеб!та.

3. Ре1аг Копјомгс и Иг^аККот ШКи об. 1917. Ло 1935. %ос1те

орзе§ I зтјег ОУО^ Ј51гаг1Уапја опа!со 1сао з1о је 1о ргес!-

1огепо и ргуот ро§1ау[ји, а 1тајис1 и ласЈи иргауо пахпасепе орсе

5тјегп1се опоЈођпоц р!запја о §1агђ1 и паз, гаиз&уШ зто зе па ђНги

з1о1тја1с ђЈђНо^га^зЈсШ јес11п!са ођјау1јеп!ћ Јгте^и 1917. 1 1935. §ос!те

и 16 Јпеутћ ИзИоуа \ 24 репосНспе риђНЈсас1је (^1с1| рор!з охђогпе

ћЉНо§гаКје — Ш — и рп!о§и). Угјјете пјјћоуа јауЈјапја !УОП јазпи

1спуи1ји 1Шеп211е1а 1соја пају1§е упјес!по511 (1оз1^е па росе11си, Ја1с1е

1917. §ск1те з 24 еу1с!еп1:1гапа 1е1сз1а — 1 па Јсгаји <х!ађгапо§ гагс!о1)-

1ја, КаЈа зе, ргЉгојЈто Н оуЈје 1 рЈоЈоуе поутагз1се еиГопје Која

зе и ћгуа1з1сот 11з1си газр1ат5а1а и роуосЈи иргаушб!се Јсте и Ка-

»тагЈсз^зШУш«, г1трге51оп1511бКи« 1 »е51е1з!4и« ЈспИКи (изр. 5.

Мајег — Вође1Ко, Нг^а(5]са °1ат.\)епа ]спП1са ктеДи Луа 5\>је(з1са га1а, ге{ега1

за 2пап81увпо§ 51шра »Јо&1р 5. 81ауеп5К1 1 пједоуо упјете«, СаКоуес, 1986, пе-

ођјау1ј«по.

1Ј5р. Е. 8сс1аК. РоКиЗај 1мрО51а^е перозСојесе 1са1е&опје — Нп>а1зЈ(л

81аг1>епа КгНИса 1 пјегта (еоге1з1са гаџпа, Тгеб! ргодгат Касио-2адгеђа, 1985,

пеођјау!јепо.
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гоЉот ЈсагаШш, Бгој оБјау1јеп1ћ пар!за о Копјоуши репје с!о се-

1:гс1е5е{а]с јесИшса. 1Јпи1аг сшћ ^огпјШ упјеЈпозИ рхзапје о Копјстси

роз1аје т1еп21Ушје и ргауПпип угетепз&т гагтас1та 1 иг ос1§1ес!пе

роуоЈе: §осИпе 1923 (рга!2уесЊа ЗипГошје и с-то!и, 1е 12уесЉе уап-

јасЈја Ма зе1и 1 уоЈса1ло§ с!Ииза Моја г.ет1ја, а 1сао 1п1епс1ап1з]а гаћуа^

ргегшјега ВеБиззујеуе ореге РеИеаз г МеШапДа), §осИпе 1925 (1гуесЊа

ођпоуЈјепе Копјстсеуе ореге 2епиЊа МИо$е^а) 1 §ск!те 1931

уесЈђа ореге Ко&апа).

1х ргуе з1з1ета1;12ас1Је 1ета 1 аи1ога — ипи1аг ОУО

оћЈЈја и Јсојети зис!је1ије У1§е оЈ рес^езе! р!заса — ргохг^ах! (1а зи

пе!с1 о<1 1пабе УГ!О а§г]тћ ћгуа!з1с1ћ §1агБеп1ћ р1васа о Копјстси та!о

оБјау1ј1уаН. То зе рпје зуе§а скЈпоз! па Во21с1ага §1го1и, 1соје§а и

зЈсЈори оуе 1ете зизгесето 1е1с з ргИсагот рга^хуесЉе ореге КоШапа.

(ЈВ Бг. 56), а ро1от Г па АпПта Оођгоп1са 1сој1 зе, па га1оз1, Копјо-

У1сет у!§е БауЈо з 1с1ео1оз1сЈћ пе§о!1 §1а2ђепо-1апаН1;1с141ћ ро21с!ја. Ргет-

с!а ВоБгопхсеуој гесепиј! изЈшпо^ 1/с1апја Копјоу1сеу1ћ Рјезата ор.

2 оБјауЦепој и За^гетепЉи 1910. шс11пс- (Ш ђг. 9) и оЈсухга оу<1је

ођга^епе Б1Б1ло§гаБје рпрасЈа 1сгопо1о§1со ргуеп&1уо, 2а 1сазп1Ја зИа-

Ја1е1јеуа Јје1а Вођгоп1с ]сао Ла п!је тапо. Је Н 1оте и2го!с гаупо-

ЈиЈпоз! Јга2Уапа е81е4з1с1т пезЈадапјет, Ш пе2ас1оуо1јз1;уо Копјоу!се-

ујт ог§ап12ас1Јз1с1т ро1е21та, с!апав је 1е§1со гес!. Оз1аје бтјеп^са с!а

1е]сз1; Ј2 1926. §ос!те ођјау!јеп и Угјепси рос! пазГоуот »1Јуо<1 и гје-

§епје 1сг12а и иргау! 1са2аНз1а« и 1сојети Вођгоп1с ихгоЈсе 1е§1сосата

па!а21 и пез1а§апји пагау! 1 пегаупоргаупозЦ 1а1епа1а 1јис1] \г иргауе,

ЈиИја ВепезЈса, ВгапЈса СауеПе, Ре1га Копјстса 1 Јоз1ра Васћа, рп

сети ге^егуа ргета Копјоу1(5и 1си1т1шга и 12гаг1та рори1 »ти21с!с1

<^11е1ап1;« — је<1уа с!а је озат §осНпа Јсазп1је, 2а с!ги§е КопјоуЈсеуе

га§ге1зас1се еге тодао гпаИШ 1зћо<11§1е 2а пе§1о ђо!је га2ит!јеуапје

12с1уајапје паргза В. 51го1е 1 А. Вођготса рота!е, ОБШ! 1о§а,

1осЈга11 ројат 51ги1с1:игаН511с;1со§ ^г11Јбагз1со§ рпзШра 1са1со §а 1з1са2ије

зр15а1е1ј81:уо о §1а2Б1 и Нгуа1з1сој га2та1гапо§ гагДоБГја, а 61Ј1 зи

ујегојаШо 1 1соп1сге1п1 Јозе21 и1јесаН па 1егтто1о<>1а Б1ахи огпа!си

1<а1едопје — з1гиспа — рпзрос1оБ1уи зНспој ас.1ар(ас1ј1 пас!геЗепо§

ројта 1 и ћгуа1з1сој 1тЈ12еупо51:1.12 А. Вођгоп1с 1 В. 51го1а и зуојип

пар1з!та о Р. КопјоуЈси 1з1са2ији зрозоБпоз! то1гепја с1је!а и (1ега1ји

пје§оУ1ћ, ргуепзгуепо з!с1ас1а1:е1ј51«Иећт<1Љћ заз^оја^а, зргетпоз!

апаН11Споз1: па 1егепи па Којети зе, с1а!са1со, ро§1ији

упје^позпа тјеп!а. ХјШоуо ЈзрЈ^уапје »ргау]јепоз1]« <1је1а пе

<1иђ1је оЈ изрогесЈБе пједоуе уапјзЧте з ^ођго рО2па11т и^опта, пе

ропЈге и пје§оуи з^гиЈсШги зНјес1от ри1апје ^зрШуипја з1о је 1зИји-

С!УО 1 перопоу1Ј1Уо опо зато па!а2е, аН је га!о 1раЈс 1ете1Ј11озси ођга-

21а§апја 11р1спо 1 тјегоЈаупо 2а опај атђјс^огпјј! сИо

" »Копјоу1с Ј4ОЈ1 је 1сао сх!га51ао соује!с \г1и<1ао и гаггат 1<апјегата. . .

тгшсЈи (1]1е1ап1 С1ја ррега 1 паЈоол г1п ргегас1ђе оз1аје тгшбКј ђеззабггајпо

а и ро§1еЈи КотрогЈсЈопе 1ећп1^е с!11е1ап1:5Ко <1је1о. Ргерр1еп1ап 1 1сао ра$ас. . .

Цићотогап па вро5оћшје§ СауеИи. . .« (изр. /г&огиа 1>ЉНо%гајгја ђг. 10, ласН и

рп!о§и).

12 V. Рау1е11с, ор. сИ., 51г. 474.
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8а1е1јз1:уа о §1аг1з1 1соје тнпо Бп§е га пјег1пи пасшпаћш

рогпаје 1 Бп§и га пје/ти рпзросЈоМуоз! еугорзНт 1сп1;епј1та и

ргоЈезк>па1пот згтз1и.13

3 с!уа ро!егтс1са 1е1с51а \г 1926. 1 1935. §ос!те, ВоБготс је О!УО-

по 1 1ети о ропа§апји јеЈпо§ сИјеЈа ћгуа1з{со§ 11з1са га упјете Ко-

пјоласеуа гаупа1:е1ј81уа орегот, а ро1от 1 т1епАап1иге и Магос1пст

ЈсахаНзЧи и 2а§геђи — гети Јсоја зе оу<1је јау!ја 1е1с 1сао изриШа

ођауцезС. »ТЈргауот ВепеЈпс—СауеИа—Копјоу1с«, 1сао §1х> ргзе 51ау1со

ВаШ§1с »(ЈаИе §ос!тата 1921—26) ођИјехепо је јесЈпо ск! пајгпасај-

п!Ј1ћ гах<1оБ1ја и гагуоји 1 изропи Нгуа1з1{;о§ пагојпо§ ћа2

је »Копјстсеуо иргау!јапје НагосЈпхт 1са2аНз1ет (с!а^1е ос! 1933.

1935) гпабИо осЈггауапје п1уоа 1 1суаН(;е1в и та1епја1по (1

пај1е2Јт о1со1по511та ЈсојЈта је ђ!о ро§оЗеп с1је11 ЈсагаНзт ог§ап1-

хат«.14 1/па1:об 1оте тје то§исе п!је!са1;1 б^пјегаси с!а је уеНЈс (11о

ћгуа1з1со§, ргуепз1;уепо с!пеупо§ 11з1са Бт зуе Јги§о пе§о з!с1оп рп-

гпа!! КОПЈОУЈССУ сИо газ!и§а и 1от ро§1еЉ. Ргуе зи гехегуе ирисепе

КопјотдсеуЈт геуо1ислопагшт герег1оагп!т ро1ег1та. Та1со М}1^п

СгаЈ, 1сг111саг 2а§геђас1с1ћ Мо^озН, уес и роуосЈи 1гуе<1Бе ргуо§ с11је!а

Ша§пегоуе Те1га1о§1Је (1921.) 1сп112Јга 1с1еји с!а зе ргеуос11 Нђге1о (рп-

јеуос! је ро1јесао ос! ватода Копјстба). ЈхуесИза РагзгјсАо. ^осИпи Јапа

Јсазтје 12аг1у1је зЈсерзи §1ес1е 5Угћоу11оз11 1о111ш парогпо§ гереЛоаг-

по§ га1одаја, ЈсЖ 14. ргозапса 1923. и роуоЈи ргуе га§ге!зас1се ЈхуесИзе

Веђиззујеуо^ РеИеаза СгаЕ, 1а1соЗег и Могомгта, р!§е Аа »и пазој

ореп розгоје ргесе роггеђе пе^о Н гје§ауапје гагшћ ргођ!ета ри!ет

Јисоу 1 парогпо^ зШс11ја. . . зЧо зе зуе то§1о ђо!је ироШјеБШ га

з1исИгапје з1ауеп51со§ 1 с1отасе§ гереЛоага« .'5 ТаЈсуе па6е!пе гатјег1се

пезЧо ЈсазпЈје 1 ро<1 рг111з1сот ргуШ ВпапспјзЈсШ 1е§1соса и 1сој1та зе

паз1о 2а§ге1>ас1со 1са2а1л§1е, изШраји тјез{о ба!с I УГ!О 2ез1о1сш1 пара-

сЈ^та 1соЈ1 се езЈсаНгаИ зес!ат §ос11па Јсазпгје и <1оБа Копјоујсеуа

иргауп1з1:уа и МагоЈпот 1са2а11зШ. Оз1т Вођгошса и 11т парас11та

и§1аупот пе 5иф'е1ији ћгуа!з1{1 §1а2ђеп1с1 ро з1гис! 1 рјзти, с1апс1 зи

уесјпот перо1р15ап! 1 12га211о ратПеМзИсЈсо-а^ИасЈјзЈсо^ 1сага1с1ега.

1Ј 1гепи11си 1<ас1а је »Кп2а ЈсахаН^пШ иргауа, а пе 1са2а11з1:а« , 1са1со

и1ипЈ21с паз1оу1јије с!апа!с и Оапгсг ђг. 11 \г 1935. %оАте,

угћипас, сје!о!сирпо поу1пз1уо 12га2ауа је<1ап јесНт 1 јесИп-

11 К ргНо§ пахпаСепот, пеКа ровЈиге Ача. осПотКа Јг 1сп111са А. рођгсхп1са

1 В. 8Јго1е: РоЈио! о Рјезтата га §1аз 1 1с1аујг ор. 2, ЕКЉгошс за41т1је: »Ме1о-

сИ^Јсе гат15И изЈсо ви ти 5газ1е 5 <1е1с1атас1јот 1е1с51а. 2а пј рјеуапје 1^ао с!а

1 гаје с1ги^о Јо етГаМбп! §ОУОГ. Нагтотбпа је ођгасЈа гатак!! (ЈиђоКа и рго

уесПл, јес!по51аупа, §1а11?а 1 пасЈазуе е?е]41па (. . .) 1ра1с, 1геђа рге^опИ безШ

рге5тје1о<;1 и тос!и1ас1Јата 1 тјезИпибпи ћагтошјзКи рге!грапо51 Ј^оја је

па§1а!а гђо^ ЈгНкпод рос!уоз1гисепја сНошса. (. . .) Аи1ог је сеЈо 2с1га\'о зћуа-

оепо§ Шартегоуа уегагта 1 Пеђиззуоуа ^тргезштгта. . .« ТЈзрог. 1В 1>г. 9. 1И

31го1а 1сас1а рјзе о Ко$1ат: ». . .Као <1а је ихогот 1аЈсурв з1ау!са ђго Јапасе1с

зуојот доуогпот теЈоЛНсот. N0 с1р!с ЈапабеЈс и 1ој ЗУОЈОЈ те1осИс1 па!ад то-

ИУС Кој! роз1аји Копз^гиКпушт с11је1ру1та С1Је1о§а, ра 1 ог^ез1га1по§ з1ау!са,

1о КОП.ЈОУЈС рги1еШо 5ато51а1по УОС!! гесЈ1а11У, а и ог1сез1ш зШса и§о<Јај :

сиу»1уа з1о 1ћ Јтаји Иса гасЈпје \гтсс\. . .« 1Ј5р. 1В ђг. 56.

" 5. ВаШ§1с, ар. сИ., з1г. 337.

" Изрог. 1В ђг. 15.
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$(уеш 5(ау ћгма(5]се јаушхИ: Регаг Копјогјс тога паризШј тје51о

иргаупИса ХапхЈпо^ Јсаха1К1а и 2а^геђи. О(1 5\пћ Нзшга 1гој1 1а1со

рКи то/сЈа је пајозЧпја /адгеоасЈса Рга\-Аа, ргетсЈа ш рпђШпа опа-

)--:о §гиђа 1сао Вео§гас1<>}а Ва1ћап сх! 13. аи^иага 1935."

ОргаушбЈса Јтга и гадгеђасЈсот Магос1пот ЈсагаШш, ро зуети

чисЈесЈ, 1та1а је пајтапје \-еге $ §1агђот, а ро1ет11се 1 парасН 1к>ј1

ш 5е $ пјот и \еп газр^атваН па з1гашсата га^геђасНћ поушзЈић

§1аз11а »ато рпсЈопоге орсет сЈојти о 1оте 1со1Шо је с!о1ситеп1ас1ја

1а1суе уг«1е пезјдито ро1аг!з1е рп роКизаји 231апз1уепе ге1сопз1ги1[С1Је

оЈгсЈспЈН роу1Језп1ћ сЈогасЈаја. Као 1 и\јје^, 1а1со је 1 и оуот зе§-

тепШ 1са2а11зпе 1 14.и1шгпе роуајезН ргезисШо упјете 1 ото§ис!1о

6л роУ1Је§6д розШпе опај ђо!ј! <Ио з^уагповИ — и зЈибаји КОПЈОУ!-

беуе иргауп1б1с€ ЈипЈссце и Хадгеђи, а <1је1от1се 1 и Оз1је1си 1 5р1Ии

иргауо опај о Јсојети је р1зао 51ау1со ВаиШс.

1гђог 12 ђ1ВНо§гаПје пар!за о Р. Копјстси рг!1о2еп оуот гаЈи

рсЖагије <Ја зе тес!и ре^езе(а!с е\1с]еппгагпћ аи(ога па1аг! 1 зђапоуК

ђгој пе§1а2ђеп!1са 1сој1 па оуоте тјез1и 1гаг1уаји пабе гапипапје рпје

зуе§а 1сао сЈоЈсаг з1ггпе Јп^егеза §1о ји је (ета »КопјоуиЈ« и зуоје ЈоБа

рођи^1Уа!а. О<1 1сгаја 1гаупја <1о росе11са језеп! 1931. §<х1те и 2а§геБи

зе ба!с 16 ођјауЈјепШ 1е1ге1оу1;а озугсе па Копјоујсеуи 1геси ореги

Ко5(апа (ргадгуеаепа 17. 04); о УШпот ме1и 1917. сх1позпо 1918. §о-

сНпе р!§е 15 аи1ога, о ргега<3епој ореп озат §<х11па Јсазпце рхзе 10

аи1ога, о 1сотрог1с1опој уесеп па Јсојој зе 1гуо<1е Копјолпсеуа 1со-

тогпа Јје1а и о2ијјш 1917. §<х!1пе пар!зе сЈопоз! сЈеуе! хаегеђабЈаћ

Нз^оуа. РгјЈгигЈто Н ОУОЈ ђгојпо»11 паргеа јо§ 1 пјјћоуи бе«1о зазуип

ЈхпЈтпи орзеЈпоз! ј 1ете1ј11о51, гагитЈје! сето ђо!је па §1о зе и 2.

ро§1ау!ји ОУО§ га<1а о^позИа па§а рптјесЉа о 1соп1сигеп1;поз1:1 1 р!ига-

пгти ћгуа^з^о^ §1агђепое 5р1за1е1јз{уа ргота1гапо§ гахЈођГја.

Те51со је сЈапаз, па^те, гапш1Ш с!а ђ! и јеЈпот <х1 Љгеушћ

1!з1оуа оуес! 1еЈс51 и роу<х!и рга12уес1Бе ргуе ореге т!ас1о§

§1с1ас1а1е1ја то§ао О81а1;1 перофЈзап, а с!а зе гас!1 о 1ете1ј11от

розуе «1гибп1ћ ројес1ток11 Јје1а, 1сао §1о зи скЈпоз ргета 1огт

1ге11гапја 1ете, 1пз1гитеп1ас1Ј81с1 еГе!с11, п1т1с!а 1ге1тап ос1ађгапо§

1е!с81а 11с1., ЈН Ја $е аи1ог ро1р!зап зато рзеисЈопхтот иризШ и ро-

је<11по811 1сао §1о зи р81ћо!о§1се §гап!се 1хте4и Копјстсеуе пас1опа!пе

1 еИеЈсИбЈсе 1сотропеп1е, зиУ1§е 1гота ЈгатзЈса гас!пја, пе<1оуо1јпа

ирогаБа роНГопЈје, пе<1оуо1јпо гаггаЗеп! гђогзЈс! з!о§ (Ш Бг. 72). Ро-

1геђа га рго^езЈопаЈпот гаг^пот рјзапја о §1агБ1 роз1аје је«1п1т

иује1а, ргетЈа 1^ао Јсп1епј јо8

" »Ме51о рге<1 зис! в- Копјоуаб је ро51ау!јеп га иргауга1са ОзјебКов рого-

')с1аК!1' јв и«1со6го га ирга\'п1Ка ротоп§1а и 2а§ггеђи (. . .) 2а51о је угасеп

и 2а^геђ боуе!с 1сој1 је 1ато оз1аУ1о уеота ги^пи изротепи. Та изротепа ро-

51аје <1апа5 јоЈ5 сгпја јег 5е рге1уага и тг!пји г геуо!1 ргоиу §. Копјоуаса.

(. . .) 8ау 2авгеђ, зуа Латра параЈа §а 1 1га21Ј пједоуи зтепи. Нета ргтгега

и зуе1и сја зе сео %гаА 51огпо <Ц{»пе рго1Ју јеЉо^ боуе^а (. . .) А11 оп зе 1

с1.пк1% с1пЦ ирогпо 1 ргоуо^са^огзИ. (...) Јег тје ђегпабајпо 1сас1а зе роу«х1от

ОУС аГсге и рђјау1јепот тагаГеМи <1езе1 гадгеђабЈаћ рго5уе1шћ <1ги51ауа Коп-

з1а1ије бЈпјегаса 1са1со од <Јуатаез1 рогопЈшћ иргауш!са и Ји8О81ауЈја шје п!

ра ба!с 711 и затот 2адгећи.« 11зрог. 1В ђг. 89.
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5(ау1ја рготјепГјјуи упјес1поз1:. Та1со 21а11со Вијтолдс, ргапјепсе, р1§е

ба. и Ко$1ат ». . .рјеуаС! ргетаЈо рјеуаји, а §1агБа је <1оз1а топоита,

§1о је бис1по 1сас1а хпато с!а је паЗа пагск!па рјезта 1 1е| 1са1со те!о-

сНогпа, а 12 1е паг<х!пе рјезте з1сого ЗУ! Јсотропгоп пају!§е сгри,

ра 1а1к> 1 §. КОПЈОУ!С. . .* (изр. 1В ћг. 12), с1о!с Егпез1 5сћи1г и роуос1и

КопјоуЈсеуе ЈсотрсшсгјвЈее уебеп и оЗијЈш 1917. §ос1те рптјеблје 6а

»Копјоу1с 1<1е у!§е ри1а 1а1со (1а1е1со с!а 1 опс!је §3је ти је теЈосИјз^а

2Иа па1ор!јепа тиг11са1пот 1сгу1ји, §<1је сгр! 1х пагос^п^ћ тоИуа, зрпје-

бауа ћсЛ^тЈсе пагауп! гагуој 1 га§1гепје те](х11је 1 51ау1ја ји, 5Уа1са1со

уагсЈа па јићоујс паб!п, и пеИ Јтргез^опгзИбН о!слаг« (1В Бг. 43). 1Ј

1а1суот је 1соп1е1с51и, ЈаКа1со, 2ап1т1ј1у 1 с!апа!с Јуапа Меу1511са и

роуск1и ргегшјеге ореге Ко$1апа. Осјепјијиб! зе пез1гибпја1гот ха §1аг-

ђи, Кеу1811<5 15р11ије зШрапј Јо 1соје§а зе( 51ап1соУ1б€У »Јег!;«, 1ај »1и(И,

§гбеуШ, 1сгуау1 озебај §1о зе &ао 1са1суа уа1гепа Јсугда 5то1ар пе§с1е

и <1пи с!и§е« изрш оДг%аИ па га§геђаб1«:от азГа1ш, 1е и1уг<3ије с!а је

»^отроеиог о11§ао рге<1а1е1Јо и зИНгасц! ргета еугорз!сот ти21(51сот

о!сУ1ги и з111и ГгапсизЈсо^ 1тргез1оп1гта« , а <1а зи 2а§геђас1а §1итс1

1еоЈ1 1сао Ја зи »1§га11 и пе&от јарапз!сот 1еа1га« ј геггја 1соја је

»роуегепа гизЈсој ђаЈепш« (пјеб је ЈаЈса^о о Маг§агШ Рготап) »1е

је 8уе 1та1о ореге(ш §11ћ 1 па11^оуа!о је па Кпега 1§ога«,

»<1ић 1 зтгзао 31;ап1соу1(5еуе Ко§1апе« (1В ђг. 34).

МеДи §1аг1>еп1т р1зс1та и и2ет зт1з1и 1соје зто и з!с1ори

га<1а паитШ 12с1уојепо ргота1га11, БгојпоЈси пархза о Р. Копјолдби

ргеЈпјаб! 1л1јо §а{гапе1с-Кау1б, Јидо^скИзпј! 1сп11баг Обгога, 1сао

1 уедта 1со1е§а и 1сп11багз1сот розЈи, ијеЈпо з!с1а<1а1е1ј, Јсојети је,

1сао 1 1>ођгоп1си 1 §1го11 <Иге1с4ог га§геБас1се ореге Ре1аг КОПЈОУ!С

рга!2Уео је<1ап орегп! (Новапа^тгса) \ јес!ап Ба1е1ш ориз (Н^иппе).

Уеб и пајгашјет пар!зи и роу<х1и рга!/ув<1ђе Копјолдсеуе 81тЕотје

1 12уес1ђе огЈсез1га1п1ћ уапјас!ја N0. зе1и, а тјезес с!апа 1сазшје 1 и

роу<х1и 12уес1Бе уо1са!по§ с1^1иза Моја гет1ја, 5аГгапе1с-Кау1с гагу^ја

1зсгрпј рп1са21уаС1с1 8111 ири§1ајис1 зе пепје1!со и пабеЈпа 1еоге1:-

га2та1гапја, рори! опо^а о а1ссеп1иас!Ј1 1 гИти пагск1по§ је^Иса

ођоје ри!с, 1сас1а пјебата рсх!те<5е те!о(11је, з1ођсх1по тцепја 1

рг!1а§ос1ауа те!ск11Ј51сот Ш1си I г!1ти, 1;е 2а1с1ји6ије с1а је »Копјоу!<5

тајз1ог и зрајапји Је1с1атас1Је з те!о<11Јот«, 1е с!а зе ипије рп-

»је21б!с1т теН^тхта, а 1 рпт1јет11 опе з1о1>сх1е ћоје зи 1са-

1сос1 пагос!по§ рјеуапја« (1В ђг. 49). I Ја1је: »Копјоу!-

гшћа зауг§епо је б!з1а о<1 опјепгаИ^та 1соЈ1 зи па5ој пагос1пој

розуета з1гаш.« 51апоу1И ЈсгошсагзИ ро2111у12ат 5аГгапе1соуШ

бауа пјШоуи ге!еуап1шји апаИ^бпоз!;. Кје§оу рота!о

ге2егу!гат осЈпоз ргета Ко&ат, и 1сојој 1а1соДег 1сао За

ргуепз1уепо пје^те 1соп2егуа11упе ЈсотропеШе, сЈаје ргауо

УОЈ з!сер51 и ро§1ес!и рге21У1јауапја 51ап1соУ1беуо8 »<1ег1а« па

ђаб1сот азЕаНи. Мо ипа1об 1оте §1о зе и ЗУОЈОЈ рота!о ћегте11дпој

1гасИс1опа1по51:1 §аГгапе!{; 1 тл пасшпа!п1 зМ! и §1а2ђ1 ^агттГје па ро-

та!о а<1пиш51га11У1и пабт, ро1а1спи1 ргега<1Бот Копјоу^сеуе ргуе

ореге 1зЦ аиШг изроз1ау!ја <1оз1а 2ашт1ј1уи 11р12ас1Ји о<1поза зиуге-

тепШ §1а2Бет1са ргета ргеуЈаЈауајибој ез1е11с1 пааопаЈпов втјега:

»ЈесЈпЈ иорсе пе^гаји то§испоз1 пагосЊе ореге јхихеу 1аНјапз1си, 111
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зшгЕошје \зш.е\ пјетасЈш« — р!§е §а{гапе1г:. »Оуој §гир!

је опа (Згида зЈсирша т!ас11ћ 5{уага1аса 1соја \г тоаа&а паго<1-

шћ еГетепаЈа 1ег1 <1а З^УОП з1ги, поуи, 1са1со ^сахи, у1аз111и Гогти.

Тгеса §гира ггеНјШ 1сотрО211:ога, пароЈсоп, паз!:ој1 с!а 12 е!етепа1а

рисЈсе тих&е зрајапјет 1 ргозЈгепјет з1уоп §1го1се Ншје 1 с!а рпгш-

јешуз! {еКоуте вује1з]се тигИ^е 1г пј!ћ за[1са опо тигхб^о 1;1с1уо уе-

Н1сШ Еогт! Јсоје се БШ 1 пазе 1 <1о1јегапо 1 гергегепШгупо. Ре1аг Ко-

зра(1а и Ш роз!је<1пји з1сирјпи« (Ш 1>г. 51).

1Јтјегеп1ј1 о<1 Вођгоп1са, ро 8р1за1:е1ј5]шт Ири зКбап §1гоН,

с рге(1з1'ау1ја опи угз1 1ете1ј11о§ ђПјеШеГја о<1 с!је је

1зсгрпоз1;1 1 пез^пуепе Ј^сЈа^Ибпоз!! 1 КопјоуЈсеу ориз то§ао \тзЛ.\

пе та!е ЈсопзИ.

1з4е 1ете 1сој1та зе јау!јао ^ијо &аГгапе1с-Кау1с, ро11са!е зи 1

Кагшига Кгепе&1са и <1пеуп1с1та Шјес \ ЛГоуо^а'. Вех Кау1сеуе

1ете1ј1и>зЦ 1 роугетешћ ргоп1с1ј1у1ћ 1п1егрге1асца с1е1а1ја, Кгепес11-

сеу! зе озуП1, ђагет Кас1а је пјеб о Копјстси, 8УО(1е па (И§11а1по

ос!уајапје »с!о1>го§« ос! »1озе§« иг ротос ропезЧо орс!ћ осјепа I1 аг§и-

тепа1а. Ог]се81;га1пе уапјасце Ма ве1и. 5иу1§е зи ти топо1опе 1 с1је-

1ији ра1е11б1с1, Згтјотја 1та 2атт1Ј1Уи агћ11е1с{от1Ји 1 јо§ та!о

пезиугетепи ог!сез1;гас1ји, орега 2етсИ>а МПоЗеуа јо§ иу1је1с паје ов!о-

ђо^епа уапјзНћ и1јесаја 1 уа^пег^јапз^се ЈсопсерсЈје, а КозНша Јо-

<1а је *Копјоу1с аи1о!сп11бап Јсотрог11ог 1сој1 пе гаШ ргеу!§е«,

је зЈуопо (1је1о 1соје »ш пајтапје пе рсх!зјеса т па 1са^ау <Ше-

1аи112ат« (Ш ђг. 23). 2а га^Шси О(1 уесте кп11сага, КгепесПс Коз1ат

пе ргеЈБасије ротапјЈсапје <1гатаШсе, аЦ 1сао 1 оз1а1е зуоје зи<1оуе,

1а1со ш 1ај пе Јопоз! па 1ете1ји пеЈсјН јазпо ггга^епШ ез1е15]с1ћ з!а-

уоуа. КгепесИс је, ђагет и уег! 5 оуЈје то1гепот §гаЗот, 11р!бап

рптјег опо^а §1о ђ! М. Кг!е§ег па^уао »1сп11багет Бе2 К1сс1ја»17

изгес(о1:обепо§ итјез1о па 1п1егрге1;ас1ји зуоје 1ете па Јопозепје

зи<1оуа о пјој.

Вги]сс1је о Копјоу1си р!§е Кгезшпг В е п 1 с, ро БгИЈсозИ рго-

сјепа, §1гш1 ЈсоШеЈсзга ипи1аг ^оје§а за§1е<3ауа зуоји 1ети 1 ргоп1с!ј1-

УОЈ апаНИспозЦ тохсЈа јеЈап ск! пјеШћ ћгуа1:8]Ј1ћ §1агђешћ р!заса

8гос1ап Рау1и МагЈсоуси з Јсојјт, теДи11т, пе (Цјеи 1 (1ш§1;уепо-роу1-

језпа ро1а21з1а. Ма МагЈсоуса, рптјепсе, роЛзјеба 1 Вешсеу 2аћ1јеу

2а пас1опа1пот аи1еп11спо§си итје1поз11 па га2ш1 з(;уага1аб1се 1гапз-

сеЈепсце, а пе јес!поз1:аупо§ 2§г1апја то11уа. 2аћ1:јеу 2а ЈсопИпиИе-

1от упјеЈпоз!! и пједоуапји пас1опа!по§ зШа, а пе зато 2а 2ез1>

пот оЈизеу!јепја. I пароЈсоп пајуагшје, гаћ!;јеу га регзопа111е1х>т

1соЈ1 јесИш јатб! с!1§ш1е1: пасшпа!пот оргеЈјеЦепји. Као ро1угс1и пауо-

с!1то Јуа 1сага1с1еп511спа осИотЈса 12 Вешсеуе МихЈс1\:е КгошЈсе оБјау-

1јепе и ргуот рп!о§и 1шј12еупод аЈтапаћа Спд т& 1917. §о<1ти (1В

ђг. 5):

итје1по51 гергегехШга I ро^Лије зато%а

а тро$(о тје пагоАпа рјезта 1а гћо& 1соје је оп <1је1о^ао гаћо

згшгпо г 1а1со паШ. Вег 1ој>а регзопа1по%а, ЂиДНе и^јегега, <1је1о^ао

" М. КпЈ>ег, Теопја КгШКе, Вео§гасЗ, 1982, 51г. 51.
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Мез1го\пс 1соп\гепс1Јопа1по I пегзћгепо рори1 ћа^е оНдпе ћагто-

пагоДпе те1осИје.«

I <1а1је:

»2аг је т1аЛа р1ејас1а шш/г ћотро?.11ога (. . .) иујегепа с1а је пасцо-

паПгат јесНпо и 1оте 6.а пе (гећа Лг^аШ Когаћ 5 итје^пШсот ЕУГО-

рот? V 1от гт з1идаји 1еИт 6.а зе 5уг П атћипјогпг I ^еНШ 1ји<И

зћире, о1рШији г ргИсаги Е^гор1 ћао пасгјопаИзН, с1осећау$г ца.

»итје1пО5(« I јадгћ р1ји5аћа по $1о зат гт г $ат то^ао

А иргауо о 1от регзопаШеШ, ргета ВепЈсеуи тпЈјепји, Копјоу!сеуа

т!ас1епас1са Јсотота (1је1а пе зује<1обе и ЈоуоЈјпој тјеп, а 1а1со ш

пје§оуа ргуа орега, УШп ^ео. Во1с зоЈо-рјезте, а озођ1и) СиЈабН

1суаг1е1: ро з1гет!јепји га §го зауг§еп!јот 2апа1:з1со-1ећп1б1сот 1сот-

ропеп!от изрогеЗије 8 пајђо1ј1га <1је11та В1а§оја Вегзе, с!о1Је и орег!

УШп уео ргуепз^уепо рг!§оуага пеијеЈпасепозИ сјеНпе 1соја С1ш (1а

зе об1§1еЈпа Бапа1поз1 па1аг1 и перозге^пој БНгш! Јхпепасћлисе ЈХУОГ-

пЈћ 1 1ггахајп1ћ гје§епја. 11па1од оз1г1ш зазлдт 1^оп1сге1:п1ћ гатјегН

зИа(1а1е1јз1с:о-1;ећшС]сој з1гап1 Копјо\абеуе ргуе ореге, КгеЈИгшг Ввп1с

ргерохпаје 1гп1тпи 1суаН1еШ в1уагаоса 1сој1 зе пјоте паујез^ије, 1е

хаИјибије: »2ашт1ј1уо је 1сао пе^зрипјепа 1егпја га песЈт поу!т 1

оп§1па1пип, а Јсао ргосЈиЈссца рпје зуе§а ођо§асије зато§ аиШга,

с1а\'51 ти 1з1сиз1уо ^оје зе пе (1ођ1уа зато пар!вапот рагШигот«

(1В Бг. 7).

§1е1а је зЧо зе и роуск!и ргегаДепе уеггце ОУО§ (1је1а, 1сао ш и

роУоЈи рга!2Уес1Бе ореге КозСапа К. Ветс у!зе пЈје јауш.

О51гоитпој 1сп11бпоз11 пе ђ! рготаИо хгепје Копјоу1сеуа

регзопаЈћега з1о §а 11 ориз! 1з1са2ији.

Кегегуе ргета Копјоу1(јеуи орегпот ргуепси, 1сао иоз1а!от 1

пајуес! сНо ха§геђаб1сЈћ §1агђеп1ћ Јспидага, Јгга2ауаји 1 Ут1со 2 § а-

пес, 1сој1 и 1и зугћи и§1аупот за21т1је уес ођјауЦепа т!§1јепја,18

1 М11со1а Р а 1 1 е г, 1м)ј1 рота!о з у1зо]са, 1сао »Јз^изп! 1еа1огзН хес«

Копјоу1си заујеШје Ја јо§ је*1пот 1ете1ј11;о ргега(И ЗУОЈЦ ореги,

»по 1ас1а пе!са ^зризЦ пе зато 1геб1, пе§о 1 (1ги§1 ст, а опо §1о је

Б11по с1гатз!с1 1 тиг1б1с1 тос! 6е гес! и ргозигепот ргуот бти. Ерз1са

ор§1гпоз1 пагос!пе рјезте с1<хл се опс!а и ргауе §гатсе Јгате« (Ш

Бг. 13). Керге1епск>2П051 1е1сз1;оуа з1о Ш о Копјсшсеуи Сис1аб1сот

^уахЧеШ, 1е ЗхтГошј! I ог1сез1га1шт уапјасцата и Но^озНта. ођјау-

1јије 21§а Н I г § 1 е г шпапјије ЈопеНе Јозе§ пједоухћ зирег1аИуа и

ргуот 1 рпНспо пе§а11упе осјепе и <1ги§от 1 1гесет з!ибаји. У1§е сх!

^гошбагзЈсе 1соге1с1:поз11 пе па!а/ппо П1Ц и рЈзапји Јоз^ра А п 6. г 1 с а,

јес!по§ ос! с1уој!се 1сгШсага (с1ги§1 је V. МоуаЈс) 1соЈ1 з уеНИт з!тра-

11јата р!§е о Копјоу1сеуој хђ^гс! §1ахБешћ с1апа!са Испомг, ођјау!је-

»КпШса је изЈапотИа с!а зе изрјећ 1сојј је оуа орега с1оКује1а 1с<х1

пета рпразаМ §1агђј, уеб зсепегај«, уапјзЈсоте зјаји геЈце, а пајуаЗе

пасЈјопаЈпој ђој! пјеплој. РпдоуогПо 5е пејесИпз1уепрј ргоуес!1>1 в^агђешћ гш-

8)а Јсгог 611ато <Јје1о. (. . .) те1ск11је, тпоее пепас1Јопа!пе, пеоп§та!пе (. . .)

гђоград зи топо1от ђег с1оуо!јпо роШошбЈсе 1гга211ози, 1сао »ргаНјерЦеш« па

рагШиги (. . .) КпН1са гмје роЛеЈјеЈа пј *е!к1 ореге. . .« Шрог. 1В ђг. 16.
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пој и 2а^гс1лЈ, <1о1с ћгаЈеЗ оргги Ко$1ала, пјехте »ргвЈоаспе геа1а-

1»уе, сјајли те!осШш I јеЉхмп ршзшот хм^аћтт оНвекпаћш рга1-

лји«, 1их> пас!ге4епо гпјепЈо Упјес^повИ хроштје пејго гашје рга-
:гу«1епи ореги ВогкЈага &го1е, Сиата 1 1ш1мтј.т

Типе *то рпл1§]ј <1о кгаИјпје^ ЈСоојогјбегое орива, Јн>ј1 зе

1 1ик> сриа*еЈј«1и гета патесе 5тој1т рпжпзггот — <1о орете Жо-

Напа, 6-Јја је ргашгаЉа 17. 1га\-пја 1931. зсхЈте и 2аггеои, ћао јес!ап

<х! пају-а±пЈпћ <1а1ита и рочијелј попје §^агБе и паз, тођШг1га1а

пај!х»)ја 1сп11баг^1са рега. \ећајеу је шпго 5\~ега пе^оШсо <1апа га-

пјје. Оа1е!и> ргегаоо, 1 га КоИатш I га ћгл-а151ш 1ш1шга орсешЕо.

Ос1 и!сирпо $е$пае$1 париа, 1и>Ши> зћ је и ргсхпаггапот гаххЈо-

ђ!ји и Нгуа1«1и>т гкЈси ођјауЈјепо о пајлагшјет Копјо\-1сетот орег-

пот орши, пај1арк!агшја је, ујегојаШо, опа 21аг^а Сгеовечлса и

и КпјЦеупИс. 5уој1т ћп(1ит »аессо« 5Г11от. ргШжћијш! га

а то2^а 1 (е!ј1оп, пе§оН га 5Шс1кшиЈ1 ођШс. 1шп^е, Сгео-

и 1сга11(от и-, о<Ји оуот 1иа!^от парЈзи оБгасипага $ ар$ип11-

та орегпе Н1ипје, иит<3ијии Ја $и 5\а <1о5а(1а$пја ^1агђепо-5сеп51са

(1је1а их 12пипЈси Вагалоујсеуа Цспагз^о^, згса БШ те^ сШегапгз^! ро-

^и^.ајј, 1е ро1от па$(ау!ја: »РогШупе зи 51гапе ОУО§ Копјо\псеуо§

сЈјеЈа гагпоНЈсе: РГУО, тајвШгзЈсо у!ас!апје јегЦсот 1 а!ссеп1от (. . .)

Огидо, --.тјчао га 5сеп51се е{е!^1е, га §агсЉ1со51, га ИУО51 па зсеш, Тге-

^е, јв аи1огоуа туепаја 1соја шје и\аје1с оп§та1па, а!1 је иу!је1с 5УЈе-

/;Ј Ј и •>. 1ас1и ча сЈ је!от 1 а^ајот па &сеш. . .< I гапт: »Ош 1сој1 $е

ђппи га 1пк1ш5по81 па§е орегпе зсепе пе!са Бис1и иујегеп! с^а ОУО

сЈглпасс <1је1о пце т и 1сот з1иСаји 1о§1је (ш тпо^о ђо!је) <х! рге-

т!јега Јсоје ^то и ровЈје^пје Јођа 51и$аИ па 5сеш пазе ореге, 1ги-

геу§ј Вее1ћоуепа 1сојј шје орегш 1сотрО211ог« (1В Бг. 16). Сг§о§еу1-

'<:'.;! јгот^па 5и2(1г1Шуо51 ро рЛапји ореге шје иођјбајепа га опо-

с!ођпи е1агђепи 1:п11ки и Нгуа1з1сој 1 о^гах је ха Сг§о§еу1са 1 табе

^..чгаРлсгЈчиСпс оч1ппс и о$ис11уапји §гадап$1с1 1гас11с1опа1п1ћ оБШса

81агђепс>2 21УО1а и па$, §(о, с1је1огтсе Као (га§ Маг1соубеуа и(јесаја,

пепје{1со пје§оуи 1сп1Јбаг5Ки ро/огпоз! 8 и2е §1агђеп1ћ р!1апја

6е па опа уапјз^Јћ оЈсоЈпозИ рр<1 Којипа зе 2ђ1уа.

Тп «и о&поупе ^Кирјпе р!1апја 1соја 2ао1сир1јаји КоШапте

н< ам-; р!1апје ЈгатзЈсоб е!етеп1а, рИапје пас1опа1по§ 1Шота

пје 1ећшб1со-4огта1пе Л15ро21саје дгаДе. I *о иргауо оуип геЈоз

N.-11 1ома1п;1 ргођ1ета111са, Ја1с1е, уј§е пета је<1па1со, перпЈсозпоуепо

ргусп81уо 1сао рпје Ие1гпае&1 %о&<па, рп§ск1от рга.12уесЦ)е ргув ореге

1»1о8 аи1ога. 1)опе1с1е је ^атјепјије Јсп^епј »рег$опа11(е1а« о 1сојети

је 8Уојес1ођпо рхзао К. Вепхб.

»Нагтоп12ас1ји ројесЈјпЈћ пагоЈпШ рјезата«, р!5е 51аш81ау

$1га2п1с1с1, »Копјоу1(5 је рпђН21о 1 и Ш51гитеп1а1пој ргаШј! 1 и

(гапзГогтаст те!сх11је орбет еугорзЈсот зћуа1апји ти^Исе. Типе је

||/(|||':КЈ угешк>1е па5е пагоЈпе тихИсе пас! ГоШог 1 па<1 1«1с1јиб1УО

1о1саГп1 јтегез« (1В ђг. 48). А Рауао Маг1соуас: »Копјоу1<5 п1је

1тао патјеги 8(уоп11 ЕоШ1огпи ореги, п!(1 зе с!гхао

. 1В ћг. 3.
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уес ти је уазе з*а1о с1о 1п1егпас1опа1пе ор>еге и 1соји зреоБбпа аШк>

зЈега I тИје и!аге 1сао Ко1ог1и (1В ћг. 28). Кеги11а11 Јогта1по-1ећп1б1(:е

апаНге ОУОЈ Маг^оубегој 1угс1пј1 зНјеЈот 1еЈсз1:а с!аји рогШуш УП-

јесЈпозт па!х)ј. Р11апје з1уага1ас!се озођпозгг пајуесЈт је с!1је1от ро-

(18пи1о рИапје 1с1ејпо§ 1 ез1е1з!со§ аи1огоуо§ орге<1је1јепја. Вагет

и ОУОГП зћЈбаји.20

1Ји>1Шо зе у!§е рогогпозИ розуесије с1гатз1сој 1сотропет1 Ко-

пјоу1<5еуа орегпо^ гете!с-с1је1а. Уе&па зе (1о зас!а сШгатћ ргзаса

з!а2е и ^угсЈлј! Ја К.о§1ат (пе хађогау^то Ја оу«1је §оуог1то о пје-

г!пој ргуој уег2Јј1), пес!о51аје ЈгатзЈсо^ пађоја, §1о пе1с1 роуехији з

песЈоз1а1Кот зге<11§пје§ §гау11ас1опо§ Н1са. 2а МИапа М а ј е г а ргођ-

1ет је, бип зе, рпНбпо јес1по51ауап. ТгеБа1о 1з1 Коз^аш ЛаИ ргПШе

Ја и ргауот орегпот згтз1и БиЈе §1аупа го!а I зуе 1з1 ђ!1о пје§е-

по.21 2абиЗије да ипа^об га Мајега ЈЈО^ОУО пеиођ!сајепо ап^а^Јгапот

ос!пози ргета Копјоу1<5еуој раШШп (о 1оте зујеЈобе ос!и§еу1јеп1

ос11ота о зпаг! пје§оуе теЈосШсе, зир111поз11 пеођ1бп!ћ ћагтопцзНћ

иИопа, з1о2епој 1 Бијпој п1т!с1, ^хугзпој тз1гитеп1ас!Ј1, тајз1огз!сот

гђогзЈсот з!о§и) оуај 1сп11саг п!је изрш ргопИспиИ ро<1 орпи ргуо§ 1

пајјес!по51аушје§ з!оја и Јсојети зе ос!у1Ја ргаух рсЖге! оуе рз1ћо!о§1с1

1а1со а!с11Упе гас1пје. Опај па 1сој1 је Бо1је схЈ Јги§1ћ и1сага!о иргауо

р!запје РауЈа М аг 1с о V с а.

МагЈсоусеу езеј, 1соЈ1 је ипа1ос гаттјегпо га<И1са1п1т з1ауоуипа

1 о§1пт осјепата и пеЈсип азреЈсМта изтјепо тпо§а Јсазшја гах-

ппз1јапја о ОУОЈ Копјоу1беуој ореп, озођИо зе 1ете1ј1го 1>ау1 рЦапјет

»зри§1:апја« ЈгатзЈсе гаЈпје \г з^еге Јађи1е и зГеги рз1ћо1о§1је. I Маг-

1соуас, <1ос1и§е, зроттје еиђиа1с с!гатз1се озоу^пе разЈу^гастјот Ко-

зЧапта 111са, уесот пе§о и 8*ап1соУ1сеуи 1е1сзш, аН, с!а1са1со, пе рге<3-

1аге рге1уагапја КозГапе и пе!си \тз1 угапјзЈсе Сагтеп (пе1с1 зи 1спи-

сап иргауо 1о ипаН па ити), пе§о гје§епје уШ1 и рз1ћо1о§1с1т рпје-

1от1та §1о 1ћ 1а1еп1по з^апје паре1оз11 и сЈгапц игго^ије и зуа!соте

ос! НЈсоуа розеђпо. Т1 зи рпје1от1 1геђа11 роз1и2111 12гас11 рЈаз^ЈсИеш

орге^пШ скИота^са и зуа^оте оЈ 1г1 61па ореге, з1о, ргета МагЈсоу-

беуи т!§1јепји, КопјоуЈси п!је с1сЖгаја изрје!о, ргоиггоб1у§1 з^апоуИи

Еогта1пи атогГпоз1 <1је1а 1сао сјеНпе.

МаЛоубеуе гатјегЈсе уа!ја ргота1га11 и зИори 12штпе апа-

]1[1с1се 1ете1ј11;о511 Јсојот је рг1зШрт ОУОЈ 1егш, зта1гаји<$1 је УП-

је<1пот 1 уа^пот, а уа!ја 1ћ за§1еЈауа11 I и зИори Маг1соубеуа

ргета 11т р11апј1та је, ргчтјепсе, У11с1;ог КоуаЈс, роује-

зшбаг 1 §1а2ђеп1 1еп11баг, 1сојј је, р1§и<У о Копјо\г1<5и 1917, 1919. 1 1920. %о<1шж,

јо5 иујјеК рос! <1ојтот »ро^јјезпод« 1сопсег1а 1916. КопјоуиЈа рог<1гау1ја рпје

зуе^а 1сао ђојоушЈса га »па5и тихИси« КоЈ1 је изуојго ^е^оуЈпе тос1егп1ћ зује1-

зИћ КотрогИога, а и ргуоте геди оп!ћ »Којј ћскЈе а ргоусхЈе зуоја аг[1з11С1са

пазшјапја и зтјеги паслјопаЈпот«. ТаЈсау зрој пас1опа1по8 1 тоЈегпов ргета

^оуаЈси је »1сос1 паз <1а 1ас1а ђНо перогпаи*, а ргсс1.ч1ау1.ја паргес!ап итје(шб!и

з1ау. ^Чрог. 1В ђг. 35, 37 1 39.

21 »Е& 151 шсћ1 ги 1еи§пеп, с!а55 аиз сИезет »Ко51апа« — 5ије1 еш 51аг1се5

Ми&И^јгата ћаПе \уег<1еп Јсбгтеп шепп <11е Рег5бп1асћ1се11 с!ег КозЧатга аисћ с!ег

Аиздапв&рипЈс!; е!пег 51аг1сеп НашИип^ 8е^°г(1еп ^аге. (. . .) 5о зик! ез ШпГ

пиг 1ове апеапап^ег^егеПИе В1Шег §е\уоп1еп т с!епеп дег »ЗеУ(1аћ« ипс! (1аз

Уес! уегћеггЦсћ! луег^еп.с изрог. 1В ђг. 27.
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паз1ојапја <1а тШјепје о ?1а2ђ1 и паз и&ш

зшрШтт Јсојој ђ! изрш »тЈиЈсЦуш з!со1с па ро!огај за 1«>је§а 6е

тос! оЛгШ 1шј1 зи ођНс! ог^апјгаслје 1 за^ггаја пје§оуа ројтоупо§

сЖлига, 1к>је је пје§оуо ЈсоогсИшгајисе пабе!о 1 згесШпја Мро^ега«.22

I па 1сгаји ОУО§ 1е1с51а зато јо§ пеЈсоНЈсо пјеб! о §1а2Бешт р1з-

сппа 1&ОЈ1 рпзШрајис! ЗУОЈОЈ 1егт за иропзЧа с1ги§е итјегшбЈсе рго-

Гезгје, отте §1о Б^зто Јапаз пахуаН 1п1:ег(115с1р1тагао5си, §1ге ођ-

гогје, 1сгеа11уп1 1 1п1е1е1с111а1п1 (1оете1; ћгуа1з!со§ §1а2ђепод зр1за1е1јз1уа

теЗига!по§ гахсЈођЦа па зазујт 12штап паб^п. К^јеб је, (1аЈса1со, о

К11соН РоПби 1 М11и1ши С1ћ1аги-Кећајеуи.

РјезшЈс 1з1ге 1 зШго§ 2а§геђа, 1{пЈ1геуп11с К11со1а РоПс оз1уа-

по је, р!§иб! о Копјоухбеуој Ко$1ат и 8а^гетепИси (Ш Бг. 42) па-

<1аћпи1;о 111;егагпо зЧ^уо, ргошс1ј1уо 1 1сао рготаггас^о шшјесе, пе

зато и зЈеп 81ап1соу1сеуе (1гате, §1о је РоНси Јсао те11ег БНхе, пе§о

^О^ОУО ро<1јес1па1со и з^еп Копјоу1(5еуе §1аг1зе. Рпје РоНса т^о 1а1со

јазпо тје хараио јеЉи ос! 1ете1јшћ хпабајЈс! Копјоу1сеуа з1уага1а-

§1уа: »Копјоу1(5 је 1сао тиг!6аг итјеШИс 1 т1еНдепа4. (§1о је 1е51со

БШ и 1з1о угцете). . . Ва Б1 гађједао рори1агпој 1пу1ја1по811 шје зе

оШпо з1и21о паго^гат тоИлата (. . .) 1гђје§ао је 1а1{:о ЈсотрогНог-

в!сот ге§1опаН2ти 1 роз1аујо ореги па зуоји 1 па гШегпааопаћш

ђаги, §1о је и з1:уап зуејеЈпо). . .« I <1а1је: »Копјоу1сеуа је тигЈЈса

1п1е1е1сШа1по ибугзШа 1г1бти 81ап]ЈОУ1<Јеуе зроп1апоз11 1 Ко§1апа је

1зра1а 1/ ге§Јопа1пШ §гашса( гаЈггауз! 1ете1јп1 1оп јесЈпе газпе хапип-

1Ј1УО311.«

Те1с51;оу1 М11со1е Ро11(5а о §1аг1)1 ипи1аг 1сој1ћ оуај о Копјоухсе-

УОЈ Ко$1ат тагштЈје 1гп1тпо тјез!о, зује^осе о зргетпозЦ ОУО§

р!зса 2а угз1; §1а2Бепе 1сп111се 1соја је 1г1(1е8е11ћ §<хИпа «1»1јеса и паз

\>1\а јеЉаЈса г1је11со51; 1сао 1 вапаз. 2а 1сп11]си Јсоја ђ! роз1оја1а 1 1сао

парог зиз1уага1ас1се 1п1егрге1асце ројауа з 1гајпот зу!је§си о сјеЈо

уИозИ 1соп1е]с81а ипи(аг ^оје§а зе опе 2ђ1уаји.

Р1зас 1соЈ1 иргауо и 1от пароги ујс11 Јсгајпј! с!1ј 1сп1;1саг51со§ ро-

з!а је М11и1ш С1ћ1аг-Кећајеу. 1Ј сеИп роз1јес!пјв §о<11пе 21уо1а

ођјаут је са!с §ез1 пар!за о Копјоу1си, 1гте<3и 1сој1ћ 1 је<1ап Јсојети

је Копјоујсеуа §1аг1за ђШ 1е1с роуос!от, а ргаух с!1ј 1 с!азе§ ЗУОЈСУГ&П!

1с1ејп1 ргодгат §1о §а ро<1 паз!оуот »РибИ е1етеп1 и пншси« (1В

Бг. 29) ^ећајеу 1917. §сх!ше ирисије т!ас!от ћгуа1:з1сот з!с1аЈа1:е1ј-

з!сот пага§1аји. Ка ОУОЈГП бето зе гајезШ, те5и11т, гасЈггаЦ па N6-

ћајеу1јеу!т пар1з1та о Копјоушеуој §1а2ђ1 и и^ет зпшЈи. МеК1 о<1

пјјћ ири§1аји зе 1 и пајзирШтје ројесИпозг! з!с1ас1а1е1Ј51со8 роз!а, ^ао

§1о је р11апје 1а1еп1пе ћагтошјзЈсе ђаге па§1ћ пагоЈпШ те!о<11ја 1

пабт па 1сој1 зе Копјоуаб ргета пјој о<1поз1 и уо!са1пот сИс1изи Мојо.

о Копјоу1си ођјауЈо је

И М. Кпдег, ор. сх*.

23 »МихИсаИт рђгаЛђа зЦћа 1е]Ј је пје^оу изауг§ешЈ1 га1ши51и аггаг« —

р15е Кећаје^ и 1сгШс1 5ротепи1о§ ^опсегга (изрог. 1В ђг. 29а) — §1о зе

па<1огегије па {еопјаКе роз1ауКе \г »Рго1ова«: »АИ ргођ!ет пас^опаНгта и

тигЈо! рипо је с1иђ1ј1, рипо зирШпЈј!. КасН $е о *от, Ја и итјеШој %1аз.\)'1

оЊ\1 ргау! Лић рибке тигИсе, с!а пе зато те1о^1ја, пе^о с!а 1 пјегша ћагто-

шбпа 1 пишбКа ођга^ђа о$1апе ујегп!т 1гга2ајет пагоЉо^ озје<5апја.« ХЈзрог.

1В ђг. 29.
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и роуос1и ргаЈгуесЊе ореге УШп ^ео, ЈсгШЈш-зШсИји 1соја <1уај с!апа ига-

81:орсе (27. 1 28. ггаупја 1917) \з\аа.\ и НзШ А%гатег Та^ШаИ (1В Бг.

31). II ОУОЈ 1зсгрпој газргау! ^ећајеу је зЈгаЗси ргауо§ ргота1гаса

Јсоједа уе2е с1и1х>1со 5из1уага1аб]со зауехшзЧуо з итје1шб1ит с1је1от

0 1сојети р1зе ба!с ј опс!а 1сас1а §а и рофшшзИ пе рпћуаса т & ез1е1-

§1ић т 5 1ећшб1аћ рогЈсгја, гегЈпигао зати ореги па паст 1со|1 је,

&т зе, 5К1ас1а1е1ји и с!а!јпјет гасЈи па тјој то§ао ро&1а11 рос^геЈсот.

КаЈ1 зе о 1е1сзШ 1соЈ1 ЈоЈсагије с!а »1пс1и1{;11уп1 з1со1с 1сгШ]се па рр!огај

за Јсоје^а се то<51 о11сп1Ј1 оБН1се ог§ап12ас1је 1 заЈгхаја (1је1а 1 пје§оуа

ројтоупо§ о1су1га«24 је$1 то§ис, 1е с!а је »ргу! роз1и1а1 1о§ з!ссЖа

рге1роз1ау!са о 1о1а1пој Јсоћегепс1Ј1 ројауа и 1соп1е1с51;и и ^ој!та зе

пј!та Бау1«. Мећајеу и 1е1сз1ц о УШпопг ^е1и пШ јес!пи 1сотропеп1и

с!је1а пе ргота1га 1гс1уојепо. 2атјеЈђе о зиу1зе §из1ој т81гитеп1асф

1 »пате11ј!у1т 1готре1ата« и ргуот с!пи п!зи ро1а!спи1е зато ез1е1-

з1сш1 гахЈогипа, пе§о 1 ођипта ргегоа с1гатз1сот 1е1сз1и 1сој1 је иргауо

па 1от тјезШ »пађН раз1ога1пЈт и§оЗајет с!ића«. Ос1 иуо<1по§ зе

гБогз1со§ о<11от1са, рптјепсе, Мећајеу о§гаЗије Јсао ос! »розуе зи-

У1зпе о!ије 1соја тпоппот типја 1 роЉетпе уа4ге с1о!сагије Ш>ге11-

з1оуи зИопоз^ га уапјзЈсе е(е1с(е 1сој1 П1зи и зЈсЈа^и з ипи1га§пј1т

ЈгатзНт г!уо1от затЈћ НЈсоуа«. 2л Мећајеуа о^рега УШп ^ео г!у1

је огдапггат Јсој! зе и ргуот с!пи ђНз1со рптаЈспио 1с1еа1и пасхсм

па!пе ореге, аН 1сој1 гаје<1по з пеЈасата Нђге1а уепе и Јги§от 1 1ге-

сет бЈпи с!а 1)1 зе газрНпио и пес1ориз11уо орегешот КпаЈи.25

2ап1т1ј1уо је (1а зе ^ећајеу па оуи ореги угаса перипи §ос!1пи

Јапа Јсазпјје, паЈсоп ргујћ Копјочасеухћ гаћуа1а и раг111иги, 1соја је

па ргуој ЈгуесНз! и 2а§геђи, 1сао з1о је гехЈтЈгао ћ111со1а РаПег, 1сос1

риђН1се с1о21ује1а оуааје, а 1со<1 1ш1ше — ргораЈа. 1Ј А^гатег Та%-

\)1аПи ос! 19. уе!јабе 1918- Мећајеу сх1аје рг!2папје у1зо]сот шпје1п1с-

1сот 51гет1јепји аи1ога 1сој1 је ипа1ос пезитпјјуот уапјзЈсот изрје-

ћи <1је1а з!изао §1а5 у!аз111:е зато^НШсе 1 зуојШ у1зо1аћ итје1шб1с1ћ

ЈсгИепја, 1е рпз1ир1о ргегасИз! 1соја је пасЈазуе ро§ос!оуа1а уесој је-

(Ипз^уепозИ I зШзЈсој ^оћег!)! ореге.

М1је петодисе хатЈзНи дл је Копјоу1сеуа ро4геђа га з1а1пт1

изаугзауапјет у1а8(!(1ћ ориза и оуот 1соп1сге1пот зЈибаји ђПа ро-

(а!спи(а 1 МећајеуЈјеуЈт рготсЈјЈлат, ап^ахЈгапЈт 1сг11;1багз1с1т зиз1уа-

га1аз1;уот, ра ргетс!а га 1а1суи рге1роз!ау!си петато (ЗоЈсаха, то§Н

Б1зто о пјој §оуог111 1сао о па§оујез1аји то§испо511 1з1тз1се т1ег-

Гегепсаје аигогз1со§ 1 ^гШсагз1со§ 6Јпа и 1сојој М 1п1егЈегепс1ј1 оуај

роз1јес1пЈ1 1геђао уМје!:ј Јсгајпјг зт!зао ЗУО§ роз1ојапја — 1сао

" М. Кш^ег, ор. с!1.

25 »2иегз1 1е15е итк! Јапп иптег ип§е5сћтт]41ег ипс! оКепег 1п11 т

ууе! 1е1г1еп А1с1еп <1Је Аћ51сћ1; етет Вигсћ5сћп1ириђИ1еит <1ег ћвцп!-

всћеп 1де<1еПа{е1 (...) еЈгаре ус]аи1шо Сћог- ип<1 8о1опиттегп етггфгазеп

(. . .) с!Је 5сћ1и5552епе 151 гисћ1з апсИегз а!з е!п АизНид 1П сИе зекћгез^е Оре-

ге11Је. Ваз па1тпа1е Е1етеп1 шеЈсћек с!ег Котрошз! нп, 1. А1с1 Лигсћ <11е Ноће1(

с!ез Уо1кЈеп Аиз(1гис1с5 ги еггеЈсћеп ћез1геђ1 \уаг, ш!гс! ат ЕпЦе Лигсћ сМе

Тат1>ига5епаг11§еп АпИап§е Лег зШ^Нзсћеп ЦеЈег шк! К.ћу1ћтеп ђезоге! (. . .)

Паз НеИепИеЛ тп! аттег тећг е1п 1пгегпа11опа1ез КтсЈегтагсћеп.« 11зр. 1В

ћг. 31.
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с!а ЈсгШЈса ш!сас1а пе тоге ђШ ргоГезцот рори* БПо Јсоје (1ги§е, јег

је »итје1по81, ра та!саг 1 пезЧо

Као зЧо 5то пахпабШ и иу<х1и, рп!о2епа 1 ш1егрге11гапа

па 1ети Регаг Капјотлб и ћгуа1з1сот ИзЈш о<1 1917. До 1935. {,

гша(об орзе§и 1 ће4его§епо811 ири<5ије па то§испоз1, а 1 ро1геБи <!УО-

8тјегао§ заххтапја ге2и11а1;а, рп сети је и ргуот зЈибаји

^т-о^ч^п^ <Јје10 зИас1а1;е1ја, а и Јгадоте рпта!а§1уо 1соје §

је Копјолабеуа озо1>по§ ^1Уо4ор15а, а и§1је(1

уо1ор!за пје^оуа ориза, <1а зе о пе!с1т пје§оу!т уаЈпип с!је11та рпп

ри1 јаупо ртза^о иргауо па з(гашсата 2а§геђаб1со§ ИзЈса. Роз1је<Иса

је ђ11по с1ги1сб1је угз1е игајатпозИ <х! опе (1апа§пје шпеЗи па§е зге-

<1те 1 пјехше ^и!1иге, <1а зе р1ва1о тпо§о 1 сезШ, изЈјеЈ бе§а за!сир-

1јепа Јо1ситеп1ааја јатб! гахтјегпо У!зо1с ргозјеЈс оБје1с11УпозИ и

ргозиЉуапји <х!а1>гапе 1ета111се, гасЈгато Н зе па ројти ге1а11упе

Упо811 то§и<$е 1е1с 1сао зирго1з1:ау1јапја з1;о уебе§ Бгоја ројесИ-

гз1си51ауа. Вш 1е ге!а11упе ођје^Цупоз^! јез1 1 бтјетса с!а зи

гапца Копјоу1<5еуа с!је!а ђо1је изр1јеуа!а 1со<1 орстз^уа пе§о11

1сос1 1сп111се, 1соја је таћот иодауа1а газ!сога1с 1гтеДи зИас1а*е1јеу1ћ

пе таНћ атђЈсЈја 1 то§испоз1Ј, 1е 1^оп1сге1пе з!с1ас1а1е1јз1се геаИхааје.

1Ј озоБИој зе т^еп 1о осЈпоз! па рпш уеггци ореге У1Ип ^ео, рптје-

псе, Јсоја је и 5еуе1 2а§геђаб1ић §1аз11а с!ођПа Нз1от пе§а1јупе осје-

пе, јес1п1т <11је1от 2ђо§ тапјЈсауозИ 11Бге1а 1 з1с1а(1а1е1ј51{о-1ећп1б1;Ш

с1ате1а (Вел1«ј, 2§апес), а јес!шт с!1је1от гђо§ пеоз1уагешћ рге1еп-

21ја и зт!81и шаи§игас!је пас1опа!по§ гете!^-<1је1а уеПЈсхћ гахтјега,

§1о је и опо <1оБа орземја 1 К. Ветса 1 М. С. Мећајеуа, орзезца 2а

Јсоји зе роз1ау!јаји пају1§1 итје1;п1б1с1 1сп1епј1. »УШп ^ео ос!1§е 1е1с 2е-

1јот, зуаЈса^о з1траи6пот, Ја З^УОП и пишс! пе§1о §1о се БШ ро

8уе пазе« — р1§е К. Вешс 11т роуск1от 1 с1ос1аје, 12теДи ге<1а1са, (1а

је га оз1;уагепје 1а1суе 2е1је ро1геђпо роб! ЈсогаЈЕ с!а!је о<1 упјеЛпоз!!

§1о Ш оуа 1си1Шга уеб 1та: ОзтзЈсое, 2ајса, Вегзе. . . I <1о1с рге-

гаДеш УШп ^ео (2етсН>а МИоЗе^а) зесит §ос!та 1сазшје па!1а21 па

оЈоБгауапје, (1о11е Кстјоу1сеу пај^пабајшј! ориз, орега Ко$1апа, ро-

ПОУПО рго!а21 1сгох з!1о апаЈШбЈсе Јсп111се (Маг1соуас, §Јго1а, Мајег,

8аГгале1с-КаУ1(5, АпЈпс, 51га2111с1с1, Сг§о§еу1<5, КгепесИс) Јсоја з тпо§о

аг§итепа(а израјеуа 1ос1га11 озпоупе 2пабај1се оуе 12штпе раг1ЈШге

зе и о1су1ш 1гас11с1је еугорз1се тоЈегпе па ге1ас1ј! Мизог§з1с1—

паз1ој1 ро^УгсИИ 1сао аи4еп1;1бп1 рге<151ауп11с јес1пе пас1опа!пе

1си11иге.

А1со зе па рпа ро§1е(1 р1запје 2а§геђаб1ић ^пНбага о КОПЈОУ!-

ССУОЈ §1ахђ1 1 то2е и61ш11 з^гоит о<1 опо§а и пе!с1т Јт§1т па§1т

зге<1тата, уа!ја 1та11 па ити с1а је и 2а§геђи 8уоји ргуи 1 1геси

ореги КОПЈОУЈС јаупоз^! ргеЈз1ау1о и пјШоуЈт рпат уегацата 1соје

зи об!§1едпо 1 ргета тпцепји зато§ з!Јас1а1;е1ја, 2аћ11јеуа1е

26 Н. СагЛпег, ТНе Вштезк о/ СгИШзт, Ох{огЈ, 1970, з1г. 12.
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1та зКбпозН 1ттеДи пајз1го2Ш га§ге1заб1аћ ЈсгШбага I М11оја М11о-

јеУ1(5а, рптјепсе, 1сој1 и Згрзћот ћпјЦемпот ј>1о5пНси 1923, 1925.

§ос!те, а 1 Јсавшје, з тпо^о паЦопозИ, а11 1 &1годо811 р<х1и5ауа Ко-

пјсшба о ЈоБпт 1 1о§1т »1гапата пје§оу!ћ зИасшЈ.27 №јапза МПоје-

у1<5еуе ро1сгоу11е1јз1ее ро<1г§1се 1сао Ја јесћит сИје1от куц-е 1 12 хпа-

пја о пабти па 1сој1 зе о пеИт ориз!та ОУО§ аи(ога рга ри! р1за1о

и Хадгеђи.

Оо1с је и с!осНш з гап!т Копјоу1сеу!т ЈјеНта тл га§геБас!се

§1агђепе 1сп11баге 1 шгјезШеГје јсЉо <х! пајуа2п!јШ р11апје пјШоуа

пас1опа!по§ 1(1еп111:е1а, опо Ије]сот §ос1та тцепја хпасај 1 ргск1иБ-

1јије <1оте1 рге1уагаји(51 зе \т. р!1апја о ЈоШоги и р!1апје о пасш-

па!пот 1(Иоти, Ш ба!с §1ге, регзопаН1е1и (Веп1с), аН 1 изШрајис! ргес!

гугЉјот <1а па У15о1сој осјеп! Копјоу!(5еуа з!с1а(1а4е1ј51уа шзЧа пе

пмјепја 5тјеп!са пје§оуе еугорзЈсе и]сог1јепјепоз11 (5а{гапе1с-Кау1(5,

МагЈсоуас). I парсЖоп, осјепе §1о &и 1ћ

1гпсаН о Копјоу1(5еу1т з1с1ас1ђата (и озађИој зе тјеп

а рга!гуесЉи Ко$1апе), с!т зе с!а и§1аупот пгзи ггрјеЈе о<1

пероуо!јпе а1тозЈеге 1соја зе паЈсоп 1934. §сх1те па 51гап1сата га-

§геђаб!со§ из!са робе!а мпЦ рго^ју Кстјоу1(^еуе иргаупн&е (1је1а1поз11

и Кагос1пот ЈсахаИЛи. 1Ј зуа!сот зЈибаји, п!11 јеЈал пар!з огђИјпШ

рге1епг1ја пце ЈоризИо т!је§апјв Ић <1у1ји зГега.

5р1за(;е1ј81;уо о §1а2Б1 и теЗига1пој Нгуа1з1сој опа!со 1са1со зе

и 1е1сз1;оуЈта о Ре1ги Копјоу1би оус!је ргота1гапо§ га2^ођ1ја

О81т гпасајК! 151а1спи1:1ћ и 1. ро§1ау!ји оуо§а гаЈа ргЈЈги^ије зе осје-

ш Ј. Ногуа1а Ја је »ћгуа1з!са хигпаНзМбЈса §епегас!ја ххте^и <1уа га-

о о«1та1с1а сх! 8(апје§ поутагз1со§ пага§1аја. ВсЖгајбепо

а (1ођа гигпаНз1а зе1Гтас!е тепа 1 2игпаНз1а пес!оуг§ешћ

(1 пеЈоуг§еп1ћ хигоаНзЈа). Орса еугорзЈса паоБгахБа 51есепа па

, з1гибпо гпапје 1 теЈосибпг га<1 игсИхи ргоГезци поу!пага, 1сој1

рге$1аје Б111 »1о1ех1гап1 с1гиз1уеп1 рапја«.28 5 <1гиде зггапе, ха ћгуа1-

з!си §1а2ђепи 1сп11]ги и и2ет згтзЈи 1ета »Копјоухб« БИа је §о1оуо

!с1еа!па 2а ЛЈегепс^јасци уес зротепи1е овпоупе (Шете опо§ уге-

тепа: 1са1со 1та11 уеНЈси, еугорз!еи, итје!шб1си §1а2ђи а с!а опа 1ра1с

оз^апе пасшпа!па 1 и Ув21 ва ^јуо^от.2" II оу(1је ргота1гапот уге-

тепи рхзапја о Р. КопјоуЈби га је сШета гшјепја1а цИешНе!, а

гато §с!је је изрјеЈа 2аођ1с1 роугетепе гаЈјЈсаН^асЈје рпЈопозЦа је

1/8гаД1уапји 1п1е§п1е1а ћгуа1з!се р^агђепе 1си1Шге, §1о је уа^по т&

с!ођа и Јсојети зи 8е 1 па ро1-Ш<жот, еЈсопотз^от 1 §1ге итје1шс-

&от р!апи 1п(е§га11уп1 1 12о1ас1Ј51с1 ргосез! ос1тјвпј1уаП с1гата11бпот

зпадот. Јес1ап ос1 тпо§1ћ зе§тепа1а ипи1аг 1сој1ћ зе паз1»Ј1 изро-

51ау111 1п(едп1е(: ћгуа1з!се §1агђепе 1си1Шге језЈ: 1 §1а2Бепа 1сп1;11са,

ројат 1сој1 ђ! и 1и!«:и ос! 1еопје <3о 1п1егрге1ас1је па1а/ло

ри1 с!о ЗУО^ ргеЈте1а. 2а 1ај је парог

1ога Ре1га КопјоУ1<5а ђПо јеЈап о<1 2пасајп1ћ

" ТЈзрогесИ 1е1с51, Тг1 ореге Ре1га КопјауМа, и: М. МИојеуЈб, МиџНсе

Пћс г д1апс1 (И), Веоега^, 1933, 51г. 56—79.

" Ј. Нопга1, 2м]еН и НпаНћој, 2&%г<Л>. 1984, 51г. 239.

1ј. 6.
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РК11.ОС
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1. Ап<1п<$ Јоз1р: Ре1аг КОПЈОУК^, »1лбпоб1и, НгмИзЈса ргоз^јеш, VII/

1920, з1г. 77.

2. АпЈпб, Јоз1р: Уапјасце »Ма зећл«, $1т?ошја, МагоЛпа роННћа,

26. 03. 1923.

3. Аж1пс, Јсшр: Орега »Ко§1апа«, ОШеГ}, 1931, ђг. 18, з1г. 303.

4. ВаПз11с, !УО: О рпИЈсата и пазој ореп, 51о1)оЛпа (гЉипа, 2. 1 3.

03, 1923.

5. Вешс, Кге&гшг: Орега »У^Ип \7ео«, Спд, 1917, рп!о§ 112, зШ

43—50.

6. Ветс, Кге§Јт1г: Котогп! Јсопсег!:, Мо\к>зН 1917, ђг. 64, з1г. 2.

7. Вешс, Кге§1т1г: Орега »УШп уео«, Мо\гозЦ 1917, 1>г. 115, 81г. 2.

8. Вог1соу1с, МПап: »МПо§еуа хепИђа«, 2а^ге1>ад^1 Пиз1го^ат Ш(,

П/1925, ђг. 38, з1г. 780.

9. Вођгош<5, Ап1ип: Р. К. (ВохтвЈсу), Рјезте га јес!по §г!о I §1азоу1г

ор. 2, Ваигететћ 1910, Бг. 9, з1г. 674.

10. Вођгошс, Ап1ип: ТЈуос! и гјеЗепје ^пге и иргау! ЈсахаНз^а, Угјепас

1926, ђг. 13, з*г. 344.

11. ВоБгошс, Ап1;ип: К.аг§оуог о аГеп, Оатса 1935, ђг. 9, 51г. 6.

12. Бијпктс, 21а11ео: Орега »Коз1апа«, 1иб 1930/31, ђг. 7—8, 51г- 244.

13. РаНег, Ј^ИсоЈа: »У^Ип УСО«, НпаКЈса пјпа 1917, ђг. 10, 51г. 172.

14. Сга^, МИап: РГУ! <1ап »Ргз1епа №ђе!ип§а«, Мо^озН 1921, ђг. 330,

з1г. 4.

15. СгаГ, М11ап: ТЈх ргуи 1гуе<Љи »РеПеаза 1 МеНзапсЈе« и 2адгеђи,

Мо^озН 1923, ћг. 339, 51г. 7.

16. Сг§о§еу1с, 21а11со: »Коз*апа«, КпјЦемпИс 1931, Бг. 6, з1г. 260.

17. Н1гз1ег, ±1§а: Р. К., Уапјааје 1 8Јт{оп1Ја, Л^оуо5^' 1923, ђг. 144.

18. Н1гз1ег, 21§а: XIV т11пто тиг1б1со уесе, ^о^озН 1924, ђг. 13,

з1г. 7.

19. 1Иј1(5, 31јерап: »2етсЊа МгЈо^еуа«, НпсИзМ Нз{ (Озце1с) 1925,

ђг. 220, 81г. 2.

20. КгепесНс, Кагипхг: Ма1теја 2а§геђаб1се Шћагтошје, Шјеб 1923,

ђг. 65, з1г. 5.

21. КгепеШс, КагЈтЈг: ТШлтпо тиг!б!со уебе, Шјес 1923, ћг. 81, 51г. 7.

22. Кгепес1к5, Каит^г: »2ет<&а МИозеуа«, Шјес 1925, Бг. 92, з1г. 4.

23. Кгепес11с, Ка21т1г: Орега »Коз1:апа«, N0^05(1 1931, Бг. 9, з1г. 11.
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81г. 15.

25. 1х)упс, Во2о: Ји§оз1ауепз1с1 Јсопсег! и Рга§и, Клјеб 1922, ђг. 127,

51г. 2.

ири1е па ђЉНодгаГвјсе јеШтсе и 1о1си 1еКз1а огпабепе зи

1В ђг. — ге 1ћ 1геђа ЈсопхиШгаи ргета рга1о2епот роргзи. Те1Ј81оу1 шзи па-

уес1еш рсх! 1гуогпцп паз^о^шпа, педо ргета 1ета 1сојот зе
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26. Мајег, М11ап: »2ешсЊа МИозеуа«, 2а°ге6ег Та^з1а11 1925, ђг. 230,

з*г. 4.

27. Мајег, МПап: Рга^гуесЉа »Ко§1апе«, Мог%еп1)1аН 1931, Бг. 105,

з1г. 5.

28. МагЈсруас, Рауао: »Ко&Чапа«, Шјес 1931, Бг. 16, з1г. 8.

29. Кећајеу, М. С1ћ1аг: Котрохјсшпа уебег Р. К., За^гетепНс 1917,

Бг. 12, з!г. 42.

29а. Хећајеу, М. СШ1аг: Рго1ое Котрсшаопој уесеп Р. КопјоумЈа,

За^гетепИс 1917, ђг. 12, з1г. 1—4.

30. Мећајеу, М. С1ћ1аг: Котогпа ЈјеЈа Р. К., А^гатег Та&МаН, 1917,

ђг. 64, 51г. 1—2.
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32. Мећајеу, М. С1ћ1аг: »УЈНп уео«, А%гатег Та^МаП 1918, Бг. 45,

51г. 5.

33. Кећајеу, М. С1ћ1аг: Маз! вНаЈа^е!]! (о аМизи »Моја гет1ја«

Р. К.), ЈиШгпјг Ш( 1923, Бг. 4047, згг. 5.

34. ^еуЈхИс, 1уап: Коз1апа и ореп, РгспДа, 27. 04. 1931.

35. Моуа!с, У11с1ог: КотрогЈс1опа уесег Р. К., НпаКћм рго5^је1а, IV/

1917, з!г. 159.

36. Коуа1с, У11с1ог: Котрохшшпа уесег Р. К., МагоАпе по^те 1917,

ђг. 53, 81г. 1.

37. Моуа1с, У11г;1ог: »УШп уео«, МагоЛпе по\ппе 1917, ђг. 98, з1г. 1.
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Бг. 2649, 51г. 5.
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ђг. 4.
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5/сг зшјег 1934, Бг. 1.
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85. ххх, С1је1о 1сагаНз1е бећа Ја ос1е Р. К., МомозН, 14. 07. 1935.

86. ххх, 105 §1итаса 1зШр11о \т. Кагос1по§ 1сага1ј§!а, МоуозН 1935,

Бг. 196.
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87. ххх, Мииз1аг ргозује1е Јгппјето ргауИшЈс иргаупИса Р. К., N0-

У05Л, 25. 01. 1935.

88. ххх, Копнзгја рге§1ес!ауа гас! Кагос1по§ ^а/аПкЧа, МзуеШЈ 1935,

ђг. 198.

89. ххх, 51исај Р. К.-а, ВаИсап, 13. 08. 1935.

РЕТАК КОШОУ1С Ш ТНЕ СКОАТ1АХ РИЕ55

Зиттагу

Тће аиЉог сНзсиззез Бо*ћ 1ће геПесИоп о{ Копјоу1с'з \уог1е5 1п

2а§геБ зоспе^у ап<1 1ће 1уро1оду оГ сгШса! арргоасћез, татЊттџ,

1ћа1 1ће 1п1егрге1а11оп оР воситеп15 Ггот 1ће раз! ЈерепЈз ироп 1ће

ЈерА апс! §гоипЈте оР оиг соп1етрогагу лпе\у о{ зисћ рћепотепа

— т гћЈз сазе, 1ће \УОГ!С оГ Регаг Копјо\пс5. Тће ргезеп! 51иду 1з

НтЈ1ес1 1о СгоаИап гтшса! сп11С15т аБои1 Копјолчб, зрес^КсаНу 1о

аг1Јс1ез аБои! КОПЈОУЈС аз а сотрозег. по! аБои! ћ1з о1ћег ас^лаг^ез

аз сопс!ис4ог, орега сИгес1ог, 1ћеа1ге дЈгес^ог, е1с.

Випп^ 1ће Нте 1п ^иез^Јоп 1ћеге \уеге зоте К?1у тизЈса! спНсз

ас^уе 1П Сгоа11а, зоте 1ШегтЈиеп1;1у, зоте соШгпиош^у, 1п а пхипђег

о? тиз1са! апЈ %епега[ пе\узоарегз апА јоигпаЈз. Тће соп1пђи1шп5 оГ

Шезе сп11С5 ЛзрЈау а \^е!1ч1еуе1оре(Ј рЈигаНзт, ех1епЈте Јгот роз!-

11У181 гепА 1(Јео1о§1са1 сопсер1з 1о рћепотепо!о§1са1 апс! з1гис1игаНз1

поИоп«. МеаНу а ћипЈгеЈ аг11с!ев Јеуо1;е(1 1о КопјоУ1с'з луогЈсз аге

с!из1еге(1 агоипЈ 1ће уеаг 1917 ({ће оотрозег'з еуеп!п§ апс1 ргет!еге

оР УШп уео / Тће Рајгу'з Уе11), 1923 (1ће рег^огтапсе о? гће Зутрћопу,

о( 1ће уапа^опз N0 зе\и / 1п Ље \;1Ј1а§е), апс! ор гће сус!е Моја г&-

т1ја/Му Соип1гу, 1931 (1ће ргет^ге о? КоШпа), апс! 1935 (1ће

СП515 оЈ 1ће Ма11опа1 Тћеа1ге).

Атопд 1ће аи^ћогз оР аг11с!ез \уе сап раг!1си1агу теп1шп А. Во-

Бгошс, В. §1го1а, ^. §а{тапеК-Кау1с, К. Кгепе&б, К. Ветс, 2. Нггзсћ-

1ег, 2. Сг§о§еу1с. Р. МагЈсоуас, 5. 81гаЈп1с1с1, М. Мајег апс! о1ћегз, у*гћ!1е

1ће \уп1егз N. Ро11с апс! М. СШ1аг-КеНајеу аге сИ51тдиЈзћес1 ђу Ље1г

тиШ-сИвслрИпагу арргоасћ. 1п §епега1, 1ћезе сгШоа! \уп11п§;5 аге оп а

га!ћег ћ!§ћ 1еуе1, гап§1п§ Ггот сНзсиззтпз оГ тизхса! (1е1а11 1о 1геа1-

теп4з оГ Ба51с ^иез11опз оЕ па15опа! 51у1е, 1о 1ће геЈа^шпзЈирз оЕ

паМопа! 1о созтороН1ап еЈетегиз, аз \уе11 аз *о ргоБЈетз об ЈпЈ1\п<Зиа1

сгеаНУ11у.

Копјоујс'з сгеаИуе \УОГ!С \уаз а з^дпЈПсапЈ; сћа!1еп§е 1о СгоаИап

тизЈса! сп^сЈзт аз а раг11си!аг е!етеп1 т 1ће <1еуе1ортеп1: оЕ 1ће

1п1едп1у оЕ СгоаНап ти«1са! си!Шге.

А зе!ес1 Б^ђНо^гарћу оГ \УГ11т§з ађои1 КопјоуЈс 1п 1ће СгоаНап

ргезз (89 ћетз) 1& арреп(Је<ј 1о 1ће ргезеп1 \УОГ!С.





РЕТАК. КОШОУ1С — М1ШСК1 КК1Т1САК.

»НКУАТ5КЕ Ш1УЕ« 1918. СОВШЕ

ОИВКАУКА РКАМКОУ1С (2аегеђ)

1соје је Копјстб ођјауго и

сазорЈзгта 1 Јпеупој зЧатрј изтјегауа раЗпји па НгшЊћи пјши 12

1918. 1сао гергегеп^аМупи 1г1ђти пједоуе пишс1со1сгШб1се 4је1а1позН:

и Јот је базоргзи оБјаут пајуес! Бгој тгш51«ћ 1сгШ1са, и зНјес^и

типбНћ <1о{гас1аја 1918. и 2адгеђи. Оз1:аук> је гашт1ј1уо 1сопс1р1гапа,

зује2е р1$апа 1 з1ги6по ођгаг!а§апа зује^обапз^уа о угз11 1 1кча1ИеИ 1е

ргоБ1ета11с1 тиг1с!се ргос!и1сс1Је 1 гергсх!и]сс1је и 1от угетепи 1 рго-

з1ош.' КопјоуЈсеуе гтшб1се 1сп111се (1 б!апш о пишс!) ођјау1јет и

Нг^а1зћој пјШ 1918. ото^ибШ ви иуШ и пје{*оуо 1(1ео1о§1сое81:е181со

орге(1је1јепје Ј пе!се те1ос!е &гШ&\ио$ рпз1ира Гепотепи типбЈсе

итјеШозИ. Кас!1 зе о Копјоујсеуој тиг!б]со-1сп1;1с1Ј:ој ф'е1аМоз1;1 1соја

зе га7У1Ја!а и изКој роуехапозИ з пје§оУ1т ЈсотрогиогзИт гаЈот,

и зресЈКбпој с1ги§1уепој ап§а21гапоз1;1 и роуЈјезпот 1гепи11си 1918.

робеЈа је 1г1агШ 1сао 1јес!ш1с гагпе 1917. ТгеђаЈа

је 1)111 »рге<151ауп11с 1си11игпо§, роН(Јб1к>§, §озро(1аг51уепо8 I &ос1ја!по§

паз1ојапја« 1 ро<1ир1га1;1 »зуе гЈгауе 1ехпје« а ЈсгШбЈи1 ргИсага^! »па§е

паго^пе пеЈоз1;а11се« ; пас1а!је (ргета 1гјау1 геЈаЈссгје оБјау1јепој и

ргуот ђгоји), ђ!1а је 2ат1з1јепа 1сао »з1ођос1па гпђта зујји парге<1-

е!етепа1а«, а пјепа је гаЉоа ђ!1а »1сопзоНс1ас1Ја пагос!тћ з11а

1 11зрог. Ка1а1о§ 1>ЉНо§гаНје јизозЈауепвКе репосШсе (аи1огз1и,

рге<1т€1ш), Ји§О51ауепз1а ^еКзИсодгаћИ гауск!, Хаепеђ.

2 О зуот (1о1а51си и 2а§геђ Копјоујб је парјвао и ЗУОЈОЈ 1тјЈ21

*8\1 ОУ1 иНзсЈ, т!5И а <1о21у1јај1. заорзгет ро^ паз1о\лот Чг тиаКаЈпов 2а-

^геђа', па$1а11 зи и лтетепи 1сада опај пајиу!Ј1 1п1;еге5 зујћ паз ђе§е уегаи

га Ј5ћо<1 зи(1ђопо5пе 1спге и Који је уеНИ згуе1зМ га1 иуг11о21о па§и гази. 8ау

Лићоут 21уо1 паЈев пагос1а ђе§е и§а§еп 1 Штио; Нпјао је зато и 2а§гећи,

)<агао зто зе кКирЈјаИ с!а биуато ЗУСШ уа1ги зуојјћ пах!а Ј ихђиЗепја« (2а-

Вгеђ 1920, з!г. 207). О 1оте 1а1со(3ег 1 роАгЛЖ \г Кстјоујсеуе ћаоегаЖје (разапа

тазтот, ћег с!а!ита \ ро1р1за, 1 11з*. Ка1агј зе и 2ауо^и 2а 1спјЈ2е\то>51 1

1еа1го1о81ји ЈА21Ј, 2а§геђ, и дгасИ »Ре(аг Копјо\"1<<«): »(. . .) 2а угете га1а, роз!е

то!>ПЈ/.асЈјс 1 еуаЈсиаслје 2етипа, 1 роЈћо је ћвд рго§1азеп пезрозођп1т га

уојзЈси, 21У10 1 гасИо, ос! 1914—1916. 1сао КотроаИог и Зотћога. 2агшп 1917.

с!о »угзеИса га1а, 1сао КотрогИог (ћотропсЈога 14опсег1 3. III 5 ргепијега

'2еп!<1ђа МИоЈе^а — УИт уео' 25. IV. 1917. и 2а§геђи), разас 1 1спибаг и

2а§геђи«.
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и каЈаЗпјокЦ 1 рпргауа 2а муоШа р!1апја БшЈиспозИ«. 8ас1г2ај Нгџа1-

зће пјме §гир!гап је и зез! 1ета15Јс1ћ сјеИпа 1соје 8и ос!§оуага1е р<х1-

гибјипа хас!а1:а1са: роНШса, зос1ја1по-е1сопот51са рИапја, 1си11игпо-па-

ибпа га2та1гапја, Јтјагеупоз!: 1 итјеШоз!:, Н&1а1с } гиђгЉа игес1ш-

§1уа. ЗуаЈса ^ета^зЈш сјеПпа росИјеГјепа је и вресШбпе ро<1§шре.

ТаЈсо је »1шј12еупо51: 1 итје1по51« ођићуаба!а Јспј12еупо51, ппшЈси,

итје1поз1 (НЈсоУпи) 1 ЈсагаНзЧе. 11геЉИс 1 рсЖгеЈаб НпаЊ&е пјме Б1о

је риђНс151 Јигај Е>ете1гоујб, а те<3и зигаЈшсЈта 1)11а зи 1 пеЈса ро-

2па1а гтепа ргес1з1;ауп11са гпапозИ, итјеШозИ 1 Јтј^еупозИ јидов!а-

.уепз!с1ћ пагсхЈа. Опјеп1ас1ја сазорјза ођићуаса!а је 1ерехи 1епс1епс1ја

1 1сге1апја Јсоја зи 1е211а 51уагапји Ји§оз1ау1је.

II тигабћој гиђпа Нгуа(5Јсе пјме 1918, ск! иЈсирпо се1гЈезе1; 1

јес!по§ рп1о§а, Ре1аг Копјстб је пар!зао ЈуаЈезе!; 1 озат: Копсеп

ћп. §1а^епо§ Шића ИзтзШ (ђг. 10, згг. 170); М1гоз1ау $НЈс (ђг. 10,

з1г. 171); К1а^1гпо ^ебе АЦге&а Ноећпа (ђг. 10, з1г. 172); НаЊо Ва1о-

ћо^гд (ђг. 12, з1г. 210); ТаЛеизг ^сгупзћг (ђг. 12, 81г. 210); Р1езпо

^еде ^исг КгезеИгаизеп (ђг. 12, з!г. 211); У1оПт5(а Реиегтапп (Бг. 12,

з1г. 211); Ргап 1ћо*1са, Мтћа (ђг. 13. 81г. 227); КопсеШ (Е. Сегћаг<1,

Ј. ^ћеддпе, ђг. 14, 51г. 244); С1аиЛе Већиззу (ђг. 14, 51г. 244); Керпга

СоипоЛо^а 'Раизш' (ђг. 14, з!х. 245);Котро&с1опа \>ебег %гоЈ1се Боге

Рејасзе^гсћ (ђг. 15, згг. 266); Маза рџс&а рјезта. (ђг. 16—17, з1г. 285);

Кота<Ис готапНће (Ј. Си1р, Р. Вепс1ег, ђг. 16—17, з1г. 295); V зро-

теп С1аиЛц Оећиззуи (Бг. 16—17, 51г. 298); Ват 1јеро(е г гаДозН (ђг.

18—19, з1г. 301); Ро)с. ргој. УПЈсо ^оуаЈс (ђг. 20—21, &1г. 361); Соз1о-

мапја и ореп (ђг. 20—21, $1г. 361); Л/а КопсеПи (ђг. 22—23, з1г. 396);

О5УГГ па орегпи зегопи (јзг. 26, з1г. 444); МиггШ гмо1 и 2а%ге\зи (ђг.

27, &1г. 468); Нг^сИзКа јПћагтотја (ђг. 34, 54г. 580); Мп>а тиибћа

ггЛапја (ђг. 35, з1г. 606); РгесЈ ћопсег1пи зегопи (ђг. 38, з1г. 653); Коп-

сеШ (Нгу. рјеу. Ииђ Пз1пз1с1, А. Козсеу1с, ђг. 39, з^г. 671); ЈеЛпа ге-

рпга (Бг. 39, 81г. 672); »изгпзМ« и Веби (Бг. 42, з1г. 718); СеШ ^аг-

ге1 (ђг. 43, з*г. 734).

Уеста је пађгојеп!ћ КопјстсеуЉ б1апа!са 1сг111б1с1 рг11са2 ск!ге-

(Јепо^ ЈсопсегЈа 1И орегпе 1гуес1ђе, аН зе те^и пј!та па!аге 1 рп§(х1ш

парЈз! о) је^пој итје^шбКој НбпозИ, тиг!б!со-1:еоге151са 1 ез1е1:1б^а з!иса,

ро1ет1б1с1 1Шоп1гап рпЈсаг, ЈепИбЈс! »геГега1«, »рго§гата1;з1с1« с!апа!с

1 »рптјеЈБе ипарпјес!«. К1је тоеис;е о§1го ЈцеНИ б!ап!се пар!запе

их т1шб!си 1гуес1ђи <х! оп!ћ оз1а11ћ. »Осепе« I »1сгШ1се и роуск!и« за-

сЈг^е иу1је!с 1 пеЈси орси 1ети, уа4пи и Јогт!гапји тиг!б!со§ иуо1а

1са1сау је Копјоујс ро11сао 1 росЈггауао, а »орс!« зи сЈапс! (пагоујто

1ћ 1а1со) паз1а11 па тги ројеЈ^пабп^ћ ЈсгМЈса 1 осјепа. К1зи рЈвап! зато

га ск1а1)гапе ра је уМпа ап@аг1гапо51 1г1а§апја 1 Копјошбеуо паз1о-

јапје <1а ргих! §1о У1зе роЈа!;а1са I с!а газ1уог1 ргођ!ет §1о §1ге, а зуе

па зЈсибепот ргоз1оги *е!с81:а ха тиг1с1си гиђпЈси *јеЈпо§ Из1а. Мпо-

§1 зи б!апс1 геЈаМупо 1спа(1с1, ро§о1оуи и изрогесИз! за с1апс!та о роП-

8осгја1по-е1сопот51ит рИапјјта.

1Ј иуоЈпот сИјеЈи с!ап!са КОПЈОУ!С и1сга11«> роз1ау!ја ргеЈте!

8е геП ћау111, и изЈсој че.г\ з тиг1б1с1т с1о§ас1ајет о Јсојет

Јсп1Јб1с1 р!§е — Ш Јгпозј 1ар1с1агпи осјепи КопсеПа, оЛповпо

-8сепз1се ЈгуеЈђе. Сиа1ас паЈсоп ргу^ћ гебепЈса то2е осИибШ
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Ш пе ропиЗеш 1еЈ{51, а!1 ба!с а!со жЖгепе 11з4«, оз1аје озпоупа

таслја. Та1со зћуасеп иу<х1т с1ш, то2(1а је геги11а1 Копјоугсеуа згш-

ЗЈјепо^ розШр]са, по то^чб је 1 1сао зроп1ап и.гаа. пје§оуе ипри1г1у-

позг! 1 га@пјапоз11 га опо о бети р1§е 1 гђо^ бе§а р1§е. (Ма рптјег:

»Уебег је М1а и 2па1ш тодегтје I пајтос1егшје ји§оз1ауепз1се хђогпе

ШегаШге«, Копсеп Пзтз^; Ш: ». . .паЗе зрозођпозИ пе гаоз!аји га.

ошта, 51о пат <1о1а2б за 81гапе«, Мг>О5/ду $НЈс; Ш: »(. . .) ОуаЈсо зе С1ш,

(1а зи па§е а§еп1иге вато е!сзро211иге ђеС1«1ћ 1 ре§бап51с1ћ а§епа1:а, 1

<1а гш тогато И1та(1 §1ауот 1 р1аса11 с1герот зуе опо, §1о Веб рго-

паде с1ођг!т с!а пат Шегије«, У1о1гп151а Реиегтстп)?

1Ју(х1п1 ЈцеЈоУ! Копјоу1беу1ћ 1сп1;11са роЈсагији т1епс!ји пједоуа

р^запја: рга1е<51 гагуој ћгуа!;8]со§ пишб1со§ И\о1а, Копјоу1<5 ве га!аге

га аКппасци ји§051ауепз1се ти21б!се итјеШоз!:! и Аотабој 1 з1гапој

згедт!;4 1ег1 1с гБНгепји јидовЈауепзНћ ^отрогИога; па§1а§ауа <1а је

У13о1с гергсх!и]с1;1УШ ШУО ргес!иује1 га изрје^по ргес^з^ауЈјапје и ЗУ!-

јеШ; хаћИјеуа о^уогепоз! ргета з1ауепз!сој ти21б1сој Јсићип, розеБпо

без^ој, Јсао 5гос1пој 1 хгшеШо уггјес^пој; ирисије бИаоса и ти21б!си

итјеШоз*, озје11ј!у је ха зШзЈсе гпабај!се аи1ога, Јје1а 1 ероћа; рос1-

з11бе ро§1оуапје зуоје^ 1 рохШупи 1ехпји 2а гаупоргаупоз! з с!ги§ш1а.

ЗгеЉј! шо 1е^з1а ге(1оу11о је 1о§1б]а паз*ауа!с 1 ор§1гшја гах-

гас!а иуо^а 1 оЈпоз! зе па 12УоЉбе, аи1оге, <1је1а I рго§гат$1си 1соп-

серсци 1сопсег1а 111 питСЈсо-зсепзЈсе 12уе(1Бе. 12уо3абе Копјоу1б осје-

пјије з1гибпо, з рохпауапјет ргоБ1ета1ј!се пјШоуе зрес1ја1поб11 1 за

2е1јот с!а ЗУОЈ зи<1 §1о ро1ришје ођга21о21. КотепИт 1 1сопсег1е з1га-

шћ итје1ш!са, а!1 Дотабгт — Копјолас 1ћ без1а о^пабауа 1сао ћгуаг-

з!се, згрзЈсе 1 з1оуепз1се — розуебије (1ги§аб1Ји рагпји. МјШоуе итје1-

шС1се 11бпо511 ргота1га 1сао (11о т1е§га1пе пас1опа1пе ји§оз1ауеп5]Је

пишб1се ^иииге и »поуот и21е1и«.5 II осјепата ^опсеПа з1гапШ ит-

је1ш!са (а 1е^ ропе!со§ Јотасед) Копјоу1<5 је БИх! гаћ1јеу1та »б!з1е«

пишбКе ЈспШсе 1 1о опЈа Јсас! р!§е \зег рпИз^а Јсићигоо-роНибЈсе

ргеЈсопсерсгје. ТаЈа је 1ег1§1е па т^огтасЈјата 1 зис1оу1та о с^јеНта

1 агЦопта (о Сети 1са{Кас1 р!§е (1оз1а ор§1гпо) 1е Б11п1т хпасајЈсата

1 Вгој НгџМзКе пјгџе 1918. 1 з^пта па Којој зи ођјауЏепЛ ола 61апа па-

уе<1еш зи и 1е1сз1и иг рор^з зу!ћ КопјоУ1<5еуШ 61апаЈса.

4 V р1запји а ћгуа1з!сој, згрзЈсој 1 з!оуепзКој тиаха 1 п1И7.1саг1та Копјо-

лпб без1о иро1геђ!јауа геппт »Ји80з1ауепз1и« 1 »па§«, и зК1ас1и за ^опсерсајот

со8 1 1си11игпо8 је<1т51Уа Нп^а^а, Згђа 1 51оуепаса, 1соји хазШра.

V ЈсотеШаш изрјезпое 1сопсег1а лаоНпЈзге Маго51ауа бШса, па рптјег,

(* 1зибе гпабајпи итје1:ш1соуи Ш(Ку1<1иа1по51 1 — рск!је(1па1со — и!о§и

ргоГезога Уас1ауа Нит1а, <1а ђ! 2а1с1ји61о: »оуај Јсопсег!; ђ!о је пе!са

угз1а 1зр11а па5е шаЈ81огз1се §1со1е«. I јо§ јес!ап ргипјег: и парјзи о ЈсопсегШ

21а11са Ва1оКоу1са и2 1угс1пји (1а је Ва1о1со\ч^ 1 ро пајз1го2ат 1сп1епј1та гауап

пајђо!ј!т т1егпа<липа1шт угоИшзМта, Копјо^аб 13115е 12Уе<1ђи »т!ас1о8 ћгуаг-

отроаИога« (Оз1сага Јогећтба) 1сао Ва1о!соу1<*еу »дези 1гој1 »ипа зуоји

с, јег »1е1с и пергез!апот 1 гаеЛизођпот ирофипјапји па5е ргскЈиМупе

<Д1Литае итје1гк»1а то2ето е!е«1аи з1а!по парге^оуапје 1 Зхгвпје па51ћ

итје1шб1оћ па!сапа 1 гшзИ« (Нг^а1зка пјша 1918, ђг. 10, 51г. 171;/5Го, ђг. 12,

210).
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12УесЊе.6 Та1суе зи 1сгШ1се 1ра1с и тапјт!, 1оН1со је 12гахЦа Копјоу!-

сеуа зИопозг 1 ро1гећа ха азИсапјет па<лопа1то§ (зЧо 2пас1 ји§оз!а-

уепз!со§, 1 ропеЈсас! 1 з1ауепз1ш§) 1сао пајуагшје§; ЈсгИепја и осјеш

пе]со8 питбЈсое геги!1:а1;а 111 гМуапја.7

МеЗи Копјоу1бе\ат с1апс!та и Нг^а15ћој и/т 1918. па1аг! зе 1

пе!соН1со ти21с1со-1сгШс1ић рп!о§а 1сага1с{епз1:1бшћ га пје§оу ртШр

ћгуа1з1шп, згрзЈит 1 51оуепз1с1т ЈсотрогИопта па росе^Ки 20. 51о1јеса.

КОПЈОУ!С пе з&пуа гаЈоз!; зЧо ош роз1оје 1 гас!е, зЧо зе пјаћоуа Јје1а

јаупо 1гу<х1е. Ротоси апаНге ти21б1?1ћ с!је!а (па гагт! поутзће ти-

г1б1се 1сп111се) ро!си§ауа и1угс1111 озпоупи е51е1з1си ог!јеп1ас1ји 1 орге-

с1је1јепје аи1ога 1е итје1тс1и Јозе^ (1је1а. Т1т с!апс!та ијес1по ро-

(1иоауа б!1аосе 1 ирибије 1ћ ргета рохпауапји јес!по§ сИјеЈа зиуге-

тепе ти211се. Аи1ог1та зуој!т р1залјет рги2а пигап оЈје!с, јо§ је<1ап

лас!п геа§1гапја јаупозИ па пј!ћоу гас1. 1Ј 1от ви зт1з1и ровеБпо

хпасајпј Копјоу1(јеу1 1сгШб]а рг11са21 Копсеп ћгу. ^сцћепок Мића 1.1-

зтвћг, Ргап ^ћо^а — Мт&а \ Котрог1с1опа уесег &гој1се Ооге Ре-

јасзе^гсћ. ВШ зи \о Бех зитпје ти21С1с1 с1о§а<3ај! зехопе: ргу! је ЈЈОП-

сег1 ргедз^ауш риБИс! и§1аупот зиугетепи ћгуа^зЈш, з1оуепз1си I

згрзЈси 2ђогз1си ШегаШги, (1ги§1 — поуи ћгуа^зЈси 1сотогпи

гепе 1сотро211ога; орегпа ргепијега ргес151ау11а је пајпоу!Је <1је1о

охпабепо, аи1огоуо об!§1е.

\Ј 1е\а51и о Јсопсег1и рјеуабЈсое 2ђога ПзтзШ КОПЈОУ!С

га 12Уе<1ђе с!је1а ћгуа^зЈс^ћ^ згрзЈаћ 1 з1оуепз]ЈО§ ЈсотрсгаИога 1сао шрје-

§по и!с1арапје и ргерогос! ји^озЈауепзЈсе итјеШозИ, Тот ргИИсот р1-

§е Аа. зе поуа итјеШ1с1са паз1;ојапја заз1оје »и з1о1хх1пот, с!аИе

то<1егпот {опшгапји оп!ћ итје1тб1ић 1е2пја 1 зтјегоуа, 1сој1 шси

1 роз1;аји 1х р!о^епја уе111се 1 рптШупе итјеШозИ1 па5е пааје 1 па§е

газе за з1уага1ас1ит с!ићот итјетИса 1г 1е газе«, а »т(11У1Јиа11511б1са

5уојз1уа 1 схШ1се па§1ћ итје1п!1са« осИис!1 се »Ка1с\а се Б111 1 1са1сУ1

се зе бииЦ оБНст«. Тг1 рјезте (ос! §ез1) 2а ре1его§1азп1 тјезоуШ 2ђог

ор. 2 Ап1опа 1л}о\пса (ђг. 3 Сгпа 1и1пја, ђг. 2 Уебегпја резет 1 1>г. 5

МарНтса) и!са2ији — ргета Копјоу1си — па »еуо1исшп!гапје 1 сх1-

зШрапје ос! БИзИћ, а!1 ШсИћ и^ога пјетабИћ, и<1иБ1ј!уапје и 5еђе 1

угасапје УгеНта риб!се итјешоз!;!«. Копјоу1<5 га2аБ1ге ^ајоу!са 1сао

6 узрог. К1а\пгпо ^есе АЦгеЛа Ноећпа; Копјошб рИе: »К1а515пи, -

11упи ЈјероШ 61&1е итјеШозЦ — иугзпе ргатјеге агћа^з^ЈбКод 1агриг1аг112та

— <1ао је Ноећп и ргеЈсгазпој, 51Пот 1 1ећпасИ) ргеКа!јепој т1егрге1асаЈ1 1пји

та]1ћ бопа1а 5саг1аШјеуЈћ« (1$1о, ђг. 10, 51г. 172); о ро1јз!сот гетоги Та<1ешги

1х)УС2уп51сот, Копјоис је пар^зао: »С1аз ти је Ијер аЦ таМ, I бип и!а2а и

1епог51се У15ше (...)] оп зе 121а2е уеШс1т парошпа, з1о зе оггагије пе зато и

Гогсагатаот рјеуапји пе§о а и тибпрј таза 11са 1 зуе 1о Јсуага иЦваЈс. А1со

зе %\г& пе гагија з1о1хх1ап, пергатје1пш1 зрајапјет 1а1согуатћ гевЈ81га. ћег

зиз(егапја 1 ћег 2а<1г4ауапја и §г!и, оп зе пе тоЈе <1а1а ро1рипо 1 пе то2е с!оћ!и

те!си 1 т11је6пи Нш.ји, 1сго2 Који јес!шо (1је1ије перозге(1по '(. . .) 5ата рго^гат

уе^еп 1геђао је 1таМ јсч!пи у!5и итје1шб!си тјеги. Вапаз1 је пеи^сизпо рјеуаИ

па ЈсопсеПи иг 21азоу1г схИотЈсе 12 то^егтћ орега. Те 5и з^уат 1 пизТјепе 1

рЈзапе с!а ке рпЈсагији иг ЗУЗ ротсх5па згедз^уа рогоптсе« (151о, ђг. 12, $1г.

210/211).

7 11зрог. Нгуа1з1са пј!уа 1918, Уедеп рјезата ЈиИје СгЛр, ћг. 16—17, з1г.

295; 1з1о, С/г ћопсеп рје^аса Раи1а ВепДега, з1г. 297.
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»јес!по§ о<1 па&ћ пајогђПјшјШ«, 1а1со пједоуа »итјеШ1б1са гшвао 1

{еЗпја пе тоЗе зуа§с1је с1а паДе ас!е!суа1:ап јхгаг«. АпШпи Оођгошси

(па ЈсопсегШ је ђш хазШрап з 1п рјезте \т. сШиза Рјезте пеозЊаге-

пе //мбауј га тје^оуИ гђог ор. 9: РгеЛ^Шапје зтгН, 2е1ја //и&аш 1

Уарај га Ц^о1от), рпзШрто је Копјоу1с за гпа1пот рагпјот, обИо

1з1сгепо 2ат1еге51гап га пје§оу итјегтсИ з1ау 1 гагуој. ЈзИбе Југје

озоБте: пепје11ш иро1геБи (без1о изрје§пи) е1етепа1а 1г тш:151со§ 12-

га^ауапја »зуо§а ри!са« (ојЈсапје, па рптјег), 1 УГ!О зЈоћоЉш оБгаЈи

у1§е§1а8ја ргета 2а1соп1та пагојпе тигЈЈсе. Копјоу^си зе 1ра1с Сш11о

^а Вођгош^ јо§ пе рогпаје <1оуо1јпо ЗУС пје/те гаЈсстИозИ (гатјега

иро1геђи уе111с1ћ Јп1егуа15Јс1ћ $1со1соуа и те1<хИс1, ап(т!бпо8(, 1е азо-

папШо§1 и ћагтопјј!), аН §а рогс1гау1ја 1сао итје1ш!са »пе зато

2агат1ј1уа, пе§о 1 уеота о^МЈјпа пазгојапја, пас1опа1Ј51;е 1 тоЈегп!-

81е, 1сој1 је јо§ тоМа и &гесИ'т ђогБе за зат1т зоБот«. Ујегије »Ја

Вођгоп1(5 1с1е Јођпт ри!ет*.8 и Когаги 51еуапа 81. МоЈсгапјса Ко-

ПЈОУХС иобауа »Бп1јап1ап 11р пе зато пасЈопаЈпозИ и итје1поз1ј, пе§о

1 1с1а8Јспо јазпо§ уо!са1по§ з^ауа«. 5та1га 6а Когаг шје ЈеЈсогаИупо

пасшпаЈап, уе<5 пас!опа1п1 КагаЈаег »ЈгНја 12 сце!е з1ги!стге *о§ Јје1-

са«. МоЈсгапјас, ргета Копјоу^си, шје зато ро&1ау!о ргођ!ет пе§о

§а 1 пјезЈо. КапШи тл ти§Н 2ђог Ргапје Ви§апа (^а$а рјевпга) Ко-

ПЈОУХС рго§1а§ауа га »сЈоЈситеп! угетепа, 1соје је \е6 га пата«, и2

1соп$1а1ас1ји сЦ рпраЈа (1ги§от 1(1ејпот, озјесајпот 1 Јсићигпот

1сги§и. 8 пе!соН1со пјес! озугпио зе па 2^егАи, 2ћог 81еуапа К. Нп-

з11<5а, (&та!гајис! <1а је НпзИб »то2<Ја пајзир111шја Игз1са паШга и

згрзЈсот сНје1и Ји§о51ауепз1с1ћ Јсотро^Иога«), 1е па 2ђог Регип Ргапа

^ћо1^е (»зепо^ап«, аН ђе2 ргауе ЈсогезропсЈепШозИ з Уи1п<јеу1т 811-

ћот).9

Котроигогв^и 11бш>8( Воге РејаСеу1б ргота1га КОПЈОУ!С з ођ21-

гот па пјепа »аЛ1з11б1са зуојз1уа«, Јсоја зи — ро пјети — (11је1от

ге2и!1а1; пјепа з!со1оуапја и вгеЛп! »81гапој 1 Ш<3ој пазој итјеШозИ

1 а1тоз?еп« I пјепе 2е1је <1а 1>и<Је »ћгуагзЈи итје1п!1с«, §Ш 1со(1 осје-

пј!уапја »и 1511 таћ с!12е тјеги 1 61Ш је 1е2от«.10 8па2ап и1јесај

»пјетас!со§ §1ес1апја па итјеШоз! 1 пјетабЈсе з!со1е« осИије 8е —

ргета Кстјо\аси — и зиуегепот у!ас!апји Јогтот 1 у1зо!ат ^ећшб-

кјт вШрпјет, аН 1а1суа 1ећп1б1са рег^еЈсаја пе »озЈоБаДа регвопа!пи

еј^зргезјји, опо з1о зе ги§а Јогт1, пе§о је зри1ауа (...) с!а ЈоДе и

«1гије и 1сојппа зе <1аје зато ЗУОЈ I пајНбшј! 12га2« 1 11те (1озе§пе

' Нгуагвћа пјма 1918, ђг. 10, з1г. 171/2. 2азит1ј1уе 5и Копјоу!(5еуе изро

ге<11)е ^ајолтс — рођгопаб 1 Вођготб — МИојеуЈс и а51ога б1ап!си.

' N3 Јсгаји рп^сага Копјо\аб ЈзНСе: »С1јеИ 1ај рго§гат — 1 ођЈтот уеота

1е2а1с — 12уео је ТЈатвЈс!' рјеуаСИт 1 итје1ш61от згеЉ^уипа, 1соја 5и и па-

51т рпН1сата вазуип пеођјбпа 1 уапгеЛпа. То је је<1по ос! ошћ <1ги§гауа, 1соје

је газЈсгзШо в сЦЈе^апЉтот, 1соје 8уе зуоје з11е 51ау1ја па газроЈавапје Јг-

угзпот вуот аг(з51лб1сот уо<К (ргоГ. Р. ^ћо11са). 'ХЈзтвИ' јв 8М{*ао ^° вШрпја

па 1сот зе о пје§оуи гасЈи тога УсхШј габип I за §1ге§а ^шИигпое §1е^151а.

МоЈ<1а је оп 2ате1а1с уеН1сот а!сас!ет1Јз1сот гђоги, 1соЈ1 је 1р111со ро1геђап 1

Ха^геђи 1 ћгуа1з!сој итје№оч11. Оуај 1сопсег1 је розујес1одш јо5 1 1о, с1а га<1

и опој 1си11игпрј апз1а1ис1Ј1, §(1је је УсхЗепјв роз!а и рогуап1т 1 ргауш! гиКата,

тога 1<б1 парпје«! 1 изрјејпо.«

10 151о, ђг. 15, з1г. 266/7.
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»тос!егп12ат«. А1со Вога Рејабеу1<5 2е11 ђШ 2Ш$1а пасктаћи итје1ш!с

— таИјибије Копјсгаб — тога 1та11 ЗУОЈ »регзопа1ш Јхгаг«, и Јсојет

зе »1сао пајШиј! геПеЈсз! тогаји схЉгјаЦ зуа опа 8УоЈ81уа 1 озођепов!!,

зЧо сЈићоугц 2ГУО1: с1је!е па§е пааје бше зуојнп, 81ођос1шт, ето&у-

тт, еуоћШушт 1 — 1аз1 по1 1еав1 — ИрЈбшт«. ЗЦјесИ Копјоу1беуо

гаг1а§апје, 11р1бпо га пје^оу пабт пиДјепја о пас1опа!пот и итје*-

позЦ (оу(1је и зЈигабепот ЈгуоЈи): »пастпаНгат (. . .) тје Је^огаИуап,

пасЈошЈпоз! п!је и 1оте, а!к> зе за раг ЈезЈоарИупЈћ 1опоуа, сЛе^а,

ћоја рск^зеИто па пеЈсоји е1п1б1си зтИпи (. . .) пасшпаЈдтат је и

с1је!ој 1ст, и с1је!от т!§1јепји (...) и сгје!ој 2азпоу1с1 1 §гад! шпје1-

тбЈсо^ (1је1а, и а1тозЈеп, Јсоји 1о ^је!о с1опоз1 (...) 1Ј пазој агИзИб-

]сој зЈеп 1о тога с!а зе 12гсх11 (ЈоЦсајет рптШупе гш§е пагсн1пе рзаће

за Нбшт озје1:1ј1уоз1;ш1а итје1т^а«. Копјоуаби зе бш! — зИјеЈеб!

1аЈсуа зуоја бћуабапја и ЈсгШс^от зис!и о 12Уе<1еп1т сЈјеНта Воге

Рејасеугс — с!а ш 1 5иу1§е »бугз1о уетапа га и!;уг^епе сг1е тгшб-

ЈсШ ођШса« 1е с!а зе и пјипа »Јогта пергез1апо 1з1;1бе с!а рсЛЈзпе 1г-

гаг«. 1ра1с, Когајоу1с ујегије и то^ибпозИ аи1опсе, и пјепо гпапје,

(ИзрогЈаје 1 уо1|ц Ја паЗе »ЗУОЈ рт 1 впасЈе зе за зо^кЈт«.11

V осјеш ореге Мт1са Ргапа ^ћо^е Копјоу1б и^уг^ије <1а је

ЈсотрогИог ро§ао ри1еу!та »роз1уа§пепјапаса«: зуоје је с1је!о »гах11о

1 1ггаЈ1о па ргтари 1е11тоИуа«. 2а гагШси ск! Шарпега бц! зЦ »1е11-

тоЦу!, 1 зћуа1апје 1е1ипо11уа« 121зН и »Јшпсерсце аје!о§ пје§оуа

с!је!а, и. с1је!о§ пје§оуа <1гата1з1со§ згуагапја«, 1Јк)11с1ш зи 1е11то11у1,

1зибе Копјоу!б, »ЈогтаНзИбЈа 1 ргтсЈрзЈа«, и о§1гот 1 перге!ис1пот

зи!сођи з ЛгатвИт (1је1от 1 з^уагшт 1сотрО211огз1с1т зрозођпоз^јта

О1о1;1са је Јгутап и шз1гитеп1;ас1Ј1 (зато 1са11сас1 зиуј§е пегшгпој),

сЈођаг је и уо1са1пот (11је1и з хггагИо у1зо1ат 1ећшб1ат гаћ^јеуипа,

§40 је ЈсагаЈс1епвИ1ш тктћ тигЈбИћ зтјегоуа. КОПЈОУ!С иЈса^ије па

и!о§и Пђге1а, и оуот з!ибаји Бе2 буг§бе с1гатз!се 1сопз1ги1сс1је, ђе2

рз!ћо1о§1се иујег1ј1уоз1;1 11]соуа 1 ђе2 рје&шб1се 1јеро1е пјеб!. Р11а зе

1са1к> је ^ћо^Јса то§ао »зуоје аг11з11б1се зрозоБпоз!!« уе2а11 иг. »оуи

ђе^пабајпи 1 пеује§1о з!са1ир1јепи §гаЗи«. КОПЈОУ^С из1угЗије <1а орега

МтЈса шје пасшпаМо (1је1о — ш 1ета111сот <1гате, ш ^опз1епјет

»т<х1и1аиупо§ ђо§а1$1;уа па§е§ јегИса«, ш те1о<1Шот 1сојој 1)1 Јсто-

п§1е БИо и рибЈсој тиис!. 2ара2а ХЈшИипо »т1еп21Упо озјебапје ти-

211се 1 пје^оуа итје!:шб1с:а згеЈзгуа (1соја зи) гла(ла 1 зипраИбпа«. 1Ј

осјеш ореге Копјоу1с ро1аг1 ос! зуојШ уе111аћ ихога Мизог§з]сое 1

ЈапабеЈса, а!1 пе гађогау!ја роуцезпе 1 с!ги§1уепе 1е 1си11:игпе о!со&о-

з11 и ЈсојЈта је Мтћа паз1:а1а. Ргерогиба ^ћогИ Ја зе схБиб! »па 1соп-

сераје, и Јсојипа пајђо1је то^е пје§111 рИапја зуо§а Нбпое итјеИиб-

зуој!ћ

11 Ка 1от зи ЈсопсегШ јхуесЈеш: 8ош(а и 1>-то1и тл у1о]дпи 1 Иау1г, ор. 43,

51а^>еп51са 1917, розуесепа 21аИси Ва1оКоу1би; Кугп1е1 и Н-тоШ г& ИауЈг, УВО-

Ипи I, уЈоШш II 1 у1оЈопбе1о, ор. 40, 1915/1918; СиЛаШ 1с\>аг(е1 и Рч1иги, ор. 31,

1911. (Ро1риш ркх!ас1 о ^гуе^епЈт с!је11та ргета К. Коз, Оога Реја2е^1с, ЈА21).

2аегеђ 1982, 51г: 124—130, 198, 115—124 1 з*г. 195, 130.)

" Нпа1з1са пјша 1918, ђг. 13, з1г. 227/8. П оуот ЈшИбЈсот ОЗУГШ Копјо-

ујс осјепјије 1 рјеуабе, <1оргтоз (Ип^еШа, тоди<5по511 огЈсез^га, ргођ!ете ге-

Ије.
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112 оуе Копјстсеуе 1егШб1се ргИсахе ро1геБпо је ргшијеСШ: шзи

пар1заш 5 опот рге§1е<1по§си 1 ја&посот Јсоји паЈаг^то и пе!ит

Јгидјт. Ст1 зе &1о§а зЧо је Копјоу1с и зизгеШ з стт аШотта 1 с1је-

Нта па риШ поуШ езге1з1ић оргес!је1јепја 1 зат 1га2ш — а!1 шје

иуЈјеК 1 па1аг1о — ргау! пабт с!а 1ћ Штаб! 1 јазпе Еогти1ас1је с!а 1ћ

оојеш. N1 1егтто1о§1ја ^ојот зе з!и21 шје иу!је1е с!оуо1јпо сШегеп-

агапа т 1гђа1ап51гапа.

КопјоуЈсеу рпзШр т1асНт Јсотро^Иопта о ЈсојЈта је р!&ао и

зротепШ1т 1спиб1с1т с1апс!та 1918. §ос!те 12га211о је изтјегауајис!.

Хо зтјегпЈсе Јсоје је рги^ао п!зи ђПе ЈоуоЈјпо ргеагпе: ирисјуао је

1а1со па »рпт!11упи итјеШоз! пазе пасце 1 газе«, па Јскћг »рппп-

^упе пазе пагосЈпе рз!ће за Пбшт озје11Ј1Уоз!;1та итје1т!са«. №је

педјгао ројеЈЈпаСпе итје1п1б!се Јо5е§е, аН је зггШгао Ла зи зе зро-

тепиИ 1сотро211ог1 1с1ео1о§1с1-е51;е1;81с1 I 1сотрогНог51со-1ећшс1с1 па5Н па

ри1и роеге5пое изтјегепја (Ђ. Реја^еуЈб 1 р. ^ћоИса) 111 јо§ шви Јо-

5е§Н зуоје орге<1је1јепје (А. ^ајоу!с, А. Вођготс). КОПЈОУ!С је рг1-

»ји^озЈауепзИ тихЈсЈсЈ ј/гаг« 1 зидепгао §а па паб:п ос!ге-

Со1оуо зуа1с1 Копјстсеу ти21б1со-1сп11С1с1 б1апа1с 1та — иг уес

зротепи^е Гогта1пе 1 5ас1г2ајпе 2пабај1се — 1 зуоји »1ети«. 1трНс1-

гапа је и рге<1теШ 1 заЈггаји рг11са2а 1 ирис^епа 611аос1та 1сао ро-

зеђпа 1сга11са роиЈса, рогиЈса 111 ргођ!епЈ га га2т!§1јапје. »Тета« тје

и паз!оуи т-И је ипарг1је<1 2аЈапа (роЛау!јепа); Јгагуапа је (1 па!аг1

зе и) запит тиг1б1с1т 2ђ1Уапј1та, отта Јсоје КОПЈОУ!С 1сотеп11га,

зго^а је пеозрогпо 2Јуа 1 а!сШе1по роуе^апа и2 упјете 1 згес!ти: 11бе

зе ргођ!ета тигЈбЈср^ з1уага!а§1уа 1 пишб1се герпх1и1сс1Је, ти^ЈбЈсод

ођга2оуапја 1 ог§атгаслје тиг!б1со§ 21уо1а 1сао т1едга!по§ Ј1је1а по-

" II 1от је &т!51и 1сага1с1еп5Ндап 1е!с51: »Оапаз, рпје пе§о 51о зе га!

итје1поз1 па5а, а рпје зуееа тигЈЈса, 1соја Ме пајс!и1з1је и «уе ГСС!ОУ^

а (1ги§1уа, шта зуоје розеђпе 1 уеИКе гадаИсе. Опа је ђа§ јес!па о<1 оп1ћ

, 1соја, шгјеНјјуо 1 пе5ау!а<11уо, зраја 1 уегије зуе па5е Јсгајеуе 1 рЈетепа

и јесЈпи 1 јесЈтЛуети сјеШш; и ђег!>грји пјепШ Гогт! 1 '1вро1јауапја 1ггагије

зе јес!гт 1 јесКпзгуеп <1ић зСуагапја ј«1пе 1 јесШтуепе газе« (Р. Копјолаб,

МиџбШ Н\>01 и 2а%ге1}и, Нгуа1з^а пјјуа 1918, ђг. 27, з1г. 468). ОуЦје 1гећа гес!

с!а зротетШ ш!ас11 Котрои^оп пЈзи ћ1Н је<11т о Кој1та је КопјрУ1($ ргзао и

Нгуа4з1срј пЈ1У1 1918., т ро1и/.1§1е га осјепи п!је 1мЈ.о итлјеЈс 1о 1з1о, 1а1со је

пезитпј1ур с^отЈпапШр. (1п<1ех ипепа ћгуа^зИћ, згрзЈоћ 1 51руепз1с1ћ Јсотрог!-

1ога о Којипа је Копјоуас 1аЈа р1зао рг|1о2еп је па Кгаји 1>11јеаа1са.) 2ђо§ ро1-

рипјје^ ши<1а и 1ас1а5пЈ1 КопјоуЈбеу Јсп116агзИ парог, ирргогауат па пје^оу

ргИсаг зЧатрапс 1сотрог1с1је 5. 31апб1<5а, РгеШсИј га МауЈг. N6 гђод аи1ога

(1сој4 је 1ра1с о!о и ргуот ге<1и рЈЈапЈ51а), уес гђов Копјоујбеуе осјепе 1 пабта

па 1срј1 је рп51ирм 1ој 1сотрог1с1Ј1: 8<>1оуо зи изри1пе рптјесНзе с1а је 1сот-

ррасјја ^гаДвпа па »сГгЈапот 1>а&и« и Јоојет зе »пергез^ато јау!ја то11у и

б1ј!т ииегуаМта а п1ти 1та пе§и> зЈауепвЈа«, а »јеЈап пеЛо (1иЈ1 то11у (. . .)

тоцао ћ! рсх!зје1111 па пе14е е!е§16пе то1јуе те<3шпигз!се Ш тасе^Јоп.ч^е (!)«;

па§1аза1с је па ђауЦепји агћ11еКи>ш1^от тшдбЈсе Гогте оуе та!е 1сотро2»с1Је,

пјегшп газ1от шг то{1Уа Цој! је »зрозођап с!а зе гагугја I да 1о1с саје1о§ ти-

гШКрџ з.1ауа ибЈш ро1сге11ј1уот 1 таттЈјтт«. Упје^Јпозг оуе 31ап6Ј<јеуе 1сот-

рогЈС1Је гарагш је, с1а(с!е, Копјоу1б и пјетт зазу^т тиибЈсип о&ођтата, 1

рпгпао је 1о ђег зиз^егапја. (Оз1апја зе, пајујегојагшје, па рогпа1о е.ч1е1к!со

з(аја11$(е Које Гогти 1 тиг1б1си зирв^апсаји арзо1и11г1га: »О1е (опепс! ђе\ус§1е

Рогтеп« ге!сао је Е. НапзНсћ, Јсао О^§ОУОГ па рНапје о тиетс!сот кас1г?.аји).

1?5рог. Нгуа(кКа пј!уа 1918, ђг. 35, з1г. 606/7.
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1сге1апја ји§о51ауепз1ић пагсх!а, рпје!отпе 1918. §о-

сНпе. »Тете« зи уестот зЈохепе о<1 пе1соН1к> ргоБ1ета151ић зЈојеуа.

Ка рптјег: ттшИао "ЗЈуагаЈазЧуо Котјоујс гагта1га и паји4ој роуе-

гапозИ 5 ез^зИт оргес!је1јепјет и тигјб1сој итјеШовИ (1а1со и с!ап-

слта: КопсеП ћгу. §/аг&. Л/м&а 1л5ш5&1, ТЛзтзШ и Веди, Котрогипо-

па уе<*ег §го/јсе Ооге Рејасзе^гсН); ргоБЈегш »пааопаНгта« и тииб-

1сој итје1поз11 (I 1ш1со 1о Копјстб р1зе) јауЈјаји зе 1 и дги%а&јет

1соп1е1с51:и: иг з1гапа §о>з1оуапја, гергоЈиЈсИупо — 1п1:егргеШ1упе то-

дибпозИ итје1ш1са, зресШ&т герег1оаг (1а1о> и: КотосНб готамНсе,

V зротеп С1аш1и Оећшзуи, \ (1г.); 1ета тиг1б1со§ ођгахоуапја ш.

ЈзИапја угћипзЈсе 1суаН1е1е гергос1и1с11Уп1ћ итјешИса, 1шо зропа рпБН-

гауапја тиг^бЈсШ 1си11ига 1 1соп1а1са1а за те^ипагосЈшт тиисЈот злд-

је1от, рпзигпа је и пе!соП1ео б!апа!са (Мгго$1ау $Н1с, 21а{}со Ва1оЈсоугс,

ЕгзгпзМ и Веси, Копсег! Е1епе Сегћаг^.1, па рптјег). I герегШапга ро-

1И11{а, пјеп ог§апЈ2ас!оп1, 1си1<:игп1 1 Јги51увп1 азре!с1, 1ге11га зе 1а1со-

Дег па га21т »1ете«. Ог§апз!с1т ртиз1уот оу!ћ »1ета« и тииб1со-

-1сг11;1б1ат б1апата оБјауЦепхт и Нг^аЊКој пјг\п 1918. рпБ1Шо зе

Копјолпб рофишјет ^п1Јбагз1сот гас^аЛи: их 1п5огтас1ји 1 осјепи,

1П5гз11гао је па уа^пот и зЕеп ЗУО§ ЈјеЈоуапја, Бег оБпга и Јсојет

зе оБНЈси Ш 1сојот зе ргШћот опо јауЈја: Ропе1се теДи »1етата«

БЛе зи /а Копјоу1са озоН1;о табајпе 7а 4гепи1а1с и Јсојет зе јау-

1јаји 1 та »^1уоШа р!1апја Бис1ибпоз1Ј«. РосНте 1ћ 51о§а па гагти зато-

з1а1под, орЛгшје^ рго§гата1з1со§ 1е^з1;а: 181оугегаепо 1Н и зНје<1и за

зуојип тш1б!со-1сп11б1с1т озуПЈта оБјау!Ј1уао је Копјстс и НпсИзКој

пјш 1918. 1 б!ап1се Маза рис&а рјезта, ОЗУП па орегпи зегопи, Ми-

и 2а%ге&и, Нгџа1з]са јићагтопца 1 Ргед. копсег(пи

" Казргауц ЛГд^а рибКа рјезта пармхао је Копјолаб и рк>уо<1и Јсопсег1а

»пагсх!паћ« рјезата рјеуаб!со8 ЛгиЛуа МзгпзЊ (2аегеђ, 24. IV 1918); 1ас1а је

12\ге(1епо рге1со 1п<1е8е1 рибИћ рјезата и ођгаЛЈ ћгуагзЈсШ 1сотрош1ога А. 2а-

§огса, А. ГХЉгогаба, V. 2§апса, Р. 1Ј1о11се, 2. 8ро1јага. Казргауа је ррЛгпа 1

5уо.Ј1т 53(1г5аЈ€т рге1аг! о!сУ1ге гас!а11са ол/од га<1а. 1а1со и пјој Копјоу1б 1сп-

11б1с1 &и<1ј о пасти па 1соЈ1 зи ројеЛша КотрО214оп. оћгаШЦ риб!се парјеуе, 1ра1с

зи У1§е ргоз1ога гаигеЦ (Јсгаа) ћ^з^опјвИ рпЈсаг га^уоја 2ар1&1уапја папхЈшћ

рјезата 1 ргођ1егш шпјегп1б!се ођгас!е (51ап1соуас, Кићаб, МоЈсгапјас, Киђа) 1е

пеЈса тшп61со-1еогег514а 1 тих161со-езге1з1са гагта§1јапја (ТЈзрог. Нгуа1з1са пЈ1Уа

1918, ђг. 16—17, 51г. 285—288). Оз\>П па орегпи зегопи ро^епибЈп је с1апа!с. 1г

рго§1о§ гђјуапја оп је оЈсгепт 1>ис1идпо51:1 1са1со је Копјру1<5 укИ 1е зе то2е

зћуа1111 1сао апИстраојја пјероуЈћ Јсазтје ((1је1огшсе) геа!шгашћ гаггазМ. Роје-

<Ипе рптјо1ће, 1соје је КопјоУ1<5 1гпов10 и ргЉаита ројесМпоћ орегшћ 1гуе«11)1,

и оуота зи б!ап!си иорбепе: |1геђа гаиИегемгаи сце1о орбтзгуо га га<1 ћгуа*-

зЈсо? 2ета1јз1со8 1сагаНЈ1а; 1р је ргуо 1саха1јЈ1с па 51ауепв1сот ји^и, 1<1е га

ЗУОјЈт сПјеуипа & »тога Мује11 розеђпЈт Иуо1от 1 ро хаКопЈта 1сој1 пазШји

12 !,пћапја пазе итје^поз*! и гхуоШ па5е газе«; герег1оаг је »рдТесШо га<1а и

1сагаи$ш«, оп је »сјеНпа«, је<1ап »розао« ц ћојет зе — 1сго2 јеЉш зегопи —

мггатије Ј2УЈезпа озпотоа пизао 1 зћуаитје итјеШоз^! Јооје уа!ја <1а зе ипезе

и риђиЈси«; гервг1оаг и зе^оп! 1917/1918. пгје га<1оуо1јао 1от 2аћ1јеуи: паје гпа-

610 т§1а и »итјећибЈсо-игројпот« ш и »пао1опа1по-иг§ојпот« ррд1е(1и: јидо-

зЈауепзМ 1 зШуепзЈс! орегп! гереПоаг Мо је 2ароз1ау1јеп. Крпјоу1<5 1га2Ј га<И-

1са1по гјеЈепје (»та1;епја1по 1 тога!по«) р11апја ог1сез1;га, зоИз1а, Лога, 1>а1е1а,

Љпеепга; 1геђа ођпоуа11 »орети гТзогпи §1со1и«, ггеђа ропи§1јаг1 1 па врге-

тапје орепић зпава 1 ха Љпва 1са2а1ј5га па з1ауепз!сот јиеи, и]ага11со: роггеђпа

је геГогта и ј<1ејата, гаЛи 1 та1епја]шт ос!по81та (ТЈзрог. 1з1о, ђг. 26, з*г.

444). 2а 1спб1С1а геГега! МиџбШ И\>о1 и Ћа^геЂи тоге зе ге<*1 да је паз1ауаЈс

иорсауапји ргођ!ета о 1сој1та је Копјсшс р!зао и 1сгШб1ит ргИсагхта тиис-
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КопјоуасеуЈ 1е1с51оу1 ођјау!јет и Нг^анЈсој и/т 1918. §ос1те

с1је1от1спо с1етап1ггаји пје§оуи рптјесЊи <1а зи р1заги »па ргеИ(1е«

1 с!а »петаји ргегегшји јесЈпо^ (1еКпШупо§ зиЈа 1 1сопабпо ГИсз1гапо§

ро§1ес!а па итеШоз* геб! 1 1опа«.15 КОПЈОУ!С га1з1а шје ЈсотепИгао

8Уа1и Јсопсеп Ш гттСЈсо-зсепзЈси рпгесЊи ЈсуапШаЦупо 1х>§а1е зегопе

1917/1918. и 2а§геђи. Кар1зао је 1ра1с <1оуо1јпо 1е1сз1:оуа 1сој1 <1апаз

ото§и<5ији иуШ и ЈсопЦпшгапо ргасепје гагуоја тиг1С1со§ гШуапја

— озгуагепја 1 ргоШетагНш, јег Копјоу1сеу 1гђог тје Мо 81ибајап.

А1со зи 11 б1апсх — ргета КопјоУ1си — 1геђаН зато »ргођисН!;! т1е-

гев 2а ите1по51:« 1 ђ!Н пагшјепјет »оп!та 1сој! уо!е итеШоз!«, 1ра1с

зи рјзап! »а 5азу1т ос!гес!етт »ро§1ес!от па ите1по81 геб! 1 1опа«,

та^аг Копјолпс 1920. гшзН с!а »8иЈ п!је (1еВш{Јуап«, а ро§1ес1 »1со-

паспо ^ИсзЈгап«.1* 5ис1оу1 Јсоје је и зуој!т 1сгШ1сата јгпсао П18и п!

то§11 БШ иугје!с ЈеПшИуп!, ро8е1>по опЈа ЈсаЈа зи зе оЈпозШ па

итје1ш1се (Јсотрогјгоге) 1сој1 зи 1е1с ЈсопспрЈгаН ЗУОЈ тиг161с1 ри*.

1ић <1о§аЛапја и 2а§геђи (ра 1 и Оз^Пи па орегпи зет.опи), КуаШНаитао ђо

§а1е зегопе 1917/1918. рзпохпге $и Копјо^абеуе 1УгЉје: — ро1геђпо је »ге§и11-

запје па§Ш итјеитбИћ рпи!са ј итје1шбКр§ И\о1а. и Хаагеђи«, 51о апад!,

тсји оз4а1гт, о<1 »1иЛ1ћ« итјегпаћа о1сгеп.и11 зе »паЈЈт« 1 »паЈој пас!опа1пој

итјетови«; — 2а§геђ ^геђа ро&1аИ »пас1опа1п1 тигЈдИ сепгаг« јг Јсојер се

ве §ши »поуе итје1ш61се 4<1еје (. . .) 1сао ођјауа па§е пас1опа!пе ођпоуе 51гот

зуШ ћгуа^^^јћ, зујћ згркЈсШ 1 ЗУШ 51оуепаб1шћ Јсгајеуа«; — з 1ип и уен роз1ау-

1ја зе ргоћ!ет типб^е ЈсиИиге и рптосгј!: 1геђа 1еИИ озгиуапји §1о уес5е§

ђгоја »пагоЛгаћ« КагаНЛа и Јсојјта се ве ЈгусхНи паслопа1па <1је1а; — роггеђпо

је ибУГвМи 1сопга1с1 1сотрош1ог — риђН1са, 12с1ауапјет Котроисаја 1 пјШоуцп

12Уобепјет; — 2а§ге1> пета <1ођаг огКез^аг, а »гедиИзатје па§е§ ПОУО^ тиаЈс-

1^О2 ааусЛа« пегат1&11УО је »ђег т1епиупр§ гагхчјапја зЈтГошјзЈсов огћез1га1-

пое ]Ји1га« (Шрог. 1з1о, ђг. 27, з1г. 468). О 151от ргођ!ети изр. Копјоујсеу >е1сз1

и сЈапКи КопсегП (1з1о, ђг. 14, з1г. 245): »II т1еге5и гагуоја ћгуа1«1се герго-

е итје1поб1а пе трЈе зе ргеКо 1Јћ зЈуагЈ тибЈсе ргеб! 1 ја зе пе из1ги-

геса, с!а и <1апа§пј1т ргШ1сата огЈсез^аг па§е ореге је«1уа з112е с!а ге!а-

к^ЕОУага зуој1т /.ас1ас1та и ореп. А1со зе га&ро!а4е 5а <1оуо1јпо тјеге

/а ос!позе, Јсојј роз1оје, опс!а зе оуа!со ће^его^еп огК.ез1аг пе то4е ро1ега11 јо§

1 та га<1а11се, 1соје пе то2е Аа. пјејЦ, КаЈсо 1геђа.«

Озшуапје Нгуа1з1се ИЊагтогије (згесМпот згрпја 1918) КопјоУ1с је 1со-

тепИгао р(1таћ и 61ап1ш НпсИзЈш јПћагтотја. (ТЈзрог. 1з1о, ђг. 34, з1г. 580).

»Ро вуојрј з1ги1с1ип«, пар!зао је, »ро 5тот ргр^гати 1 те1<х1ата 1соје ћскЈе

с!а рптЈјепа и зуот гаЛи, Нраијса КЊагтошја П1је с!ги§1уо аКадетзЈсо, з

Јгојоуапот гепЛепсот (. . .) рп!шр1јапјет 1 огеапјгоуапјет тиг!1са1пе риђ!Ље

з је<1пе 1 тшдбага з <1ги§е з1гапе, огеап^гасјја руа је 1е1с па росеИси зуоеа

га^а 1 зуојШ гас!а(а1са (. . .) Нгуа1з1са ПЈћагтопЈја, та<1а зе ргеаимгије и 2а-

§ге1>и — 1 2а§геђ се рј пје, перозгес1по апаИ пајуЈЈе КопзИ, — пе ргарас!а

зато 2а§геђи т затој Нгуа1зКој. Ро1је пјепо§а гас!а зи (. . .) ЗУ! Кгајеш па

зЦуепзЈсот ји^и. Опа 6е ЉМс 1>Ш ргаМСт поза1ас 1 Штаб је<11П51;уа и па-

зој пас1опа1прј тииС1«)ј итје1поз1л (. . .).« II с!апКи РгеД Јсопсег1пи &ег.опи

Копјоу1(5 пе 1/1а/л- п1.ч1а ћ!Шо ПОУО, Уеб и \ас1и »рптјесИм ипарпјес!« ирого-

гауа: пе зтЈји зе ропоуШ ро§ге§1се рго51е зегопе; 1геђа бугз1 Кп^епј и сх!а-

ћјгапји итјешШа ЈгУскШаса ј (Јје1а — ргес!поз1 1геђа с!а11 ><1ртаб1т« итје1-

тс1та; (1оћаг герегШаг ос!§аја итје^паеЈс! и!шз 1е зЛо%а »ос1ађ1гајто опо з1о

је пајђо1је, та 1о%а 1 пе ђНо тпо^о. Мпо41па пе ротаге, тпог^па гђипјије

1 гетег!« (Озрог. 1з(:о, ђг. 38, з1г. 653).
а 17зрог. Р. КопјоуЈб, 1Мпоз11, 2а§геђ 1920, родоуог

16 1з1о.
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КопјоушеУ! с1апс! оБјауЦеш и Нг\>а(5Јсој пјгуг 1918. бте ге!е-

уап1пи сјеЈши. Роуегије !ћ ргеЈте!;, ргоз1ог 1 угцете о Јсојипа ге-

Гепгаји 1 с!о51јес1ап рпзШр аи1ога. С1апс1 васМе п!г 1тепа ЈотасШ

1 з1гашћ ЈсотрогИога 1е осјепе пјИктћ (1је1а; тзЛ\т 1тепа рјеуаба,

ЈП51гитеп1аНз1а, хБогоуа 1 поуоозпоуашћ тгш&ић апзапЛа1а. 1Ј Ит

зи 1еЈс51оу1та ^ађПјеХет (без1о 1 апаП^Јгат) пе!с1 1ете1јш рг<Љ1епп

гагуоја 1сопсеЛпо§ 1 хтшбЈсо-зсепз&о^ 21уо1а, тгш&оз зЈсоЈзГуа 1

пишб1ић 1п8(1(ис1ја 1917/1918, рпје 5уе§а и 2адгеБи 1сао 1си11игпот

згес11§1и Нгуа^зЈсе. Оапаз зи 11 б!апс! 2апип1ј1у1 ха роу^језС ћгуа151се

1 ји§оз1ауепз!се тигШе,, 1 пе зато 1г азре1с1а гахуоја тигјс^е 1сг11;11се

1 ез1е111се, јег рги^аји гпа1по у!зе ск! јес!поз1аупе 1пЈогтас1Је о ти-

гЈбНт Нбпоз1јта 1 ао§аДаЈ1пш. Копјоу1^еу 1сп11бН ориз и НпаЊћој

пјМ 1918. шје уеПЈс. Опо з1а %а зугз1ауа и ро!о2ај ге1еуапШоз11 шје

ђгој, пе§о 1са!суоса. Копјоу1сеу! §и 61апс1 1а1со ргерогпа11ј!у1: р!зап1

зи и зазуЈт оЈгеЗепот 1(1ео1о§1сот 1 итје!:тб1сот орге<1је1јепји, з1о-

§а зи 1з1са2 аи^етјбпо^ Јсп11багз1со§ з1ауа. Сез1о зи р1зат па ОЗПОУ!

иИза1са, аП 1т зе пе тохе рогес! озт1з1јепоз1. АпаНИсЈс! 1;е1с8и>у1 пе

ргеЈахе орзе§ ш га21пи о^геЗепи поутзИт те^јет, а Копјошс 1ћ

рј§е и з^гибпој тап!п. 1)о1са2 је 1оте 1 пје^оу 1х1х)г у!аз1Шћ »осепа«

12 Нг\'а(з1се пјме 1918. 2а 1спј1§и ШпозН (2а§геђ, 1920). Копјоу1сеу1

ЈспМбЈс! б!апс1 ођјау1јеш 1918. јтаН зи 1 зресШбпи ГигЈссЈји 1соја је

без1о ргеЈагИа и^е тшЦ&о роЈгибје. КОПЈОУ!С (па рптјег) 1а<1а ро-

з1ау!ја 1 2пабајпо р!1апје зос1јаН2ас1је итје1поз1:1 и пазој

А1со је и зуојат (уестот) 1сга11с1т 1е1сз1;оу1та и Нг^ШзКој ц/т

1918. КОПЈОУЈС 1 зиу!§е иорбето ођјаЈпјауао §1о Б1 1геБао М11 за-

ЈгЈај ји§оз1ауеп)51со§ тгшбЈсојЈ 12га2а 1 1сој1т Б1 зе 1еотро2Јсшпшг

гећпИсата то§ао пај1аЈсзе сЈозес!, зуојјт Јсотро^ИогзИт гаЈот, и

зтјеги зуојШ 1<1ео1о§1с1ћ I ез1е151;1ћ оргес1је1јепја ро!сизао је 1о 1а<1а

051уагШ 1 ро11спјер111: и ореп УШп ^ео, па рг!тјег, 1соја је ргу! ри1
12Уес1епа и 2а§геђи 1917, а (1је1отЈсе ргега^епа 1918. §ос!те.1в

РгођЈет пас!опа!по§ тигабЈсо^ 12га2а оћпоуНа зи и Нгуа1з1сој

итје1шб1са газро^охепја ипи1аг тоЗегае. Ји§оз1ауепз]а оЈсшг 11ћ 1еп-

<1епс1ја јес!па је о<1 пјШоу!ћ уапјап!!, Јса^о зе 1о па герге^епЈаЦуап

пабт роЈсагаЈо и ћгуа1з1сој ШСОУПОЈ итје1поз11 1о§ (1ођа. Копјоугсеуо

ха!адапје 2а па<лопа1ш, јидозЈауепзК!, тигЈбИ 12га2 гаје зе и ро1ри-

позИ рос!ис1ага1о з опип §1о је рге1ега!о и ћгуа^зЈсот пааопа!пот

втјеги, по б!ш зе с!а зротепи11 1сп11^1с1 с!апа Ре1га Копјоуј<5а о с!је-

17 »1Ј паз пета 1 пе то2е јо§ БШ уеИЈић 1 §ш*Јћ з!ојеуа

с1ги§[уа«, парјаао је Копјоу1<5 и б!ап!си НгуањЈса јПћагтотја, »1сојј ћј &рогЛ&-

по, ро 8\'ој1т 12га2ешт Ји5е\т1т ро(:геђата 1 ро иујегђапшт, с1Ј5с1рПпоуапЈт

паујЈсата 51аја11 и перО8гес1пот 1соп1а1сШ ш $ итјеШоЈси иорсе, а јо$ тапје

$ ласаона1пот итјеШо^си. У 1от Коп(аКШ 1е2а, теДиИт, јес!ап пеорћос1ап

1три18 га 5ОС1Ја11гас1Ји итје(по5(а. 21уо1 шпје1по811 озје<5а зе 1ато §(1је опа

и1а7.1 и 1"мо1 оги$(уа.«

" Копјоугс је 5та1гао 4& УШп \ео сх!аје пје^оуо х!апа§пјв $ћуа1апје

штаписпи 1 рори!ате (ргоз^опагоЉге ћ.а!со је \1о 8те1ала гуао) орегес, р1-

запе и ргауси »5те(агагта«; /с11о је о*1а11 »па рои/с1апот (1и рибЈсе §1агђе<;
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Нта ћгуа^зЈехћ ЈсотрохИога 1о§ гаг<1<Љ1ја шзи пН1 ЈгагпгаИ розеђпа

геа§1гапја. Уа$по је ирохогШ па <11Ја1о§; 1гој1 5в гагуцао 1гтес1и <!УО-

ј!се 1с1ео1о§а, Ре1га Копјолпса I АпШпа Оођготба, а осМјао «е јатао

— пјебји 1 ф'е!от." ТгеБа гаИт гебх с1а Копјстб и зуот Јсотрог!-

ШгзЈсот оризи т зат тје оз^уапо рге1роз1ау!ш »ји§оз1ауеп81со§

ти21б^о§ 8Ша«. 1<1ео1о§{г1гапа роеиЈса тгш&сое 81;уага1азЧуа изШрПа

је тје81о аи1еп11бпо итје!шб1сот: Копјстб је »пајгпаСајшј! рге<1-

з1аупШ тиг1с1«>§ пасктаНгта згрзЈсе тоДегпе«.20 \Ј ЗУОЈОЈ ји§ох1а-

уепв!сој опјеШастЈ! КопјоуЈб, Ја1с1е, п1је Б1о озат!јеп. Хе зато Аа

је гз^оппз^јешЈсе па5ао и гес!а1;с1ј1 1 зигасЈтата Нгга(з]се пјже (ра 1

Е\'горе, ЗаугетепИса 1 <1ги8<1је), зЧо гпаб! па ро11иб1сот, зос1-

и <к1пс>5и па т<х1сгп1 гсрег[ааг Коцјоу1<5 је зуоје (1ј1е1о $та(гао га »геаЈицји«,

аН је хпао с!а »и паЈет пагоипот, гсрег(оаги опо иЈсахије па поуе рег&ре!с(1Уе<

(1Ј8р)ог. ЗаугетешЈс, 1917, 51г. 119—124: Ре1аг КОПЈОУЈС, V роуоАи тоје ореге.

Ргзто возрскНпи ЈиИји ВепеШи. СЈНгап! 1е1с51 <Но је рЈзта Шге1с(оги орете

3. АЉипји (21. VIII 1916), Јсоје је ођјауЏепо ипи!аг КопјоуЈбеуа 41ап1са и

Заугетешјси). 2а8геђаС1са 1сга111са ореге УШп \>ео па§1а»11а је »<1а је Копјоугс

рп5(ирк> Јг^гасЈпЈ! пас1опа!по§ Јггага тиг!61се <1гате« (Озрог. 81ау1со ВаШ51<5,

Рг^а $грзћа орега па га&ге&аЗ/со/ зсет. Ро11Шса, 30. IV, 1. 1 2. V 1967). РгШЈса

је зротепиИ Ла. је 8аггетет1с (тјезебпИс <1ги§1уа ћгуа1з!аћ ^тјИеутЈЈса и 2а-

§геђи, иг. В. У1гтег-1луас1јб 1 Ј. Вепе§1б) ођјаујо теЗи итје1гаСКЈт ргПогЈта

1917. |<хЈ1пе ј ре1 ШодгаНја Тот151ауа Кпгтапа га ореш УМп уео, 1п»сопас1ја

" Каш рос!а1а(с о Коп1а1с1и КОПЈОУЈС — Вођгошб па1аг1 ае и

12 1914. в<х1те (ђг. 3, 51г. 179), и 1оојет Ап1ип Оођгоп1б ођјауГјије оаугг па

1,е%еп<1и ор. & Р. К. ВоИпвЈсое, (о је$1 Регга Копјстба. Вођгсмш5 осјепјије:

1е$еп<1а ор. 8 2ап1т1ј1уа је 5Јс1а<1ђа »т1а<1о8 згрзЈсоа аШога«; га гагШш ос!

уебЈпе (ЈозасЈахпјаћ »паЈоћ »1с1а<1ђ1 и пагоЉгот Лићи« и ОУОЈ је »пагоЛси 1^о1о-

п1 ргоИсап ва бЈ51о итјеШЈбКот оћгас!от«; 1ета151са ођгаНа роЈсагије гаШш-

гапов зЦа<1а1е1ја, 1сој1 5 1аЦосот 5у1ас1ауа Котроисмти гећтаЈси, а Ш гећш!си

хпа рос!гесИ1Ј 1гга2аји; 1с1ау1г8И је 51од зиугетоп; и роз1ес!и 1ећш1се 1нмпро-

/лоЈје оуа »51с1а(1ђа роЈсагије 51с1ааа1е1ја итјегепоз тос1егт51и«; Врђгошб зта-

1га Ја је Копјошбеуо »регзопа1по о&ПјеЈје га паз уеота и1је51ј1уо: јиво51а-

уепаЈс! §1агђеп1 паслопаНгат« ; 1едепс!а је ррјауа 1соја иујегауа <1а је јо5 иу1-

је!с то§и<5е тодепгат згес181У1та пазЈау!!! 51агот 1л5Јпз1сова; рођгошб је

1ор1о ргерогасто пјегш 1гуесЊи ><Ше1ап11та 1 1сопсеП1511та«. СосИпе 1918. ^А.

Вођгоп1<5 је 1а1соДег зигасШК Н™а1&ће пјме. Ја\'к> зе 8 бе1т рп!о§а, ос! 1соЈ1ћ

је рпа РидКа « паго&па рор1Је\>Ка (ђг. 24, 51г. 414/415) 8уојеугз1ап О^ВОУОГ па

с!апа!с Р. Копјоласа ^а$а риЖа рјчзта (ђг. 16—17, з1г. 285—288). Оођгошб

р!§е ђег патјеге <1а ро1ет!21га, ка ге!јот <1а 1егтшо1озЦ ројазш 1

ројтт'е ри61са 1 пагоЛпа рор!јеу!са. Копјо\ас је о ВођгопЈби рЈзао и

5*о/ пјш 1918. и пеКоиКо пауга1а. Оз1т и УСС зротепиит КопсеП

§1а11)епо§ Мића ПипзМ 1 Ма$а риМса рјезта. орМто је р4зао о ГХ

Сидабћот ћ\>аПеШ ор. 15 — Рјезте 5гсх1пЈћ с!и5а (изрог. 1з1о, ђг. 43, з1г, 734/5,

СеЗМ 1(^аг(е1). КОПЈОУ!^ ро1угДије зуоји гапЦи т^зао с!а Пођгош<5 хаз^игије

рагпји гђо^ »пајпоуЈје^ гагуоја и пазој пас1опа!пој тиг!6^ој ШЦЈв(ПО*Ц«. 1рак,

п!је јо5 иујегеп дл је Вођготс па5ао ргау! ри1: »гођије Јгујеапот Мејпот

Кгиеи и Јс1ео1ов1Ј1 о поуот и итјеШозИ (. . .) оп је и вКаћшј ђогћ! га 1ггаг«.

Оуа 1сга11са ђИјеЛса ЈеИ 1е1с ирсгогШ па гап1т1ј1уе <1ос1Јге КопјоуЈб—ОођготС,

з1о?а пки апаЈИг^гапЈ зуг роУосЛ т «уе 1о61се пј!ћоуе (Изриге, *а!со Вођгогабеу

оЈвоуог КопјоуЈби \г 1921 (К1је6, III) па рптјег, Ш Вођгош(5еу тгегуји паКоп

Копјоујбеуа осНазКа \г НМК-а 1936, А(ега Копјо\>г6 — Ооћготд (Ђатса, ођа-

ШјзЈиј 1јеап11с га гађауи 1 рои!ш, Тл&пЉ, §сх1. V, ђг. 9). Оа зе роз1и±шго Ш-

ђгошгеуат пјебипа, гаАПо зе »о тгегшт зиЈсођипа, 1сој1 петтоупо ргоош-

1аге о. пае!ое 1<1ејпо§ гагуоја па5е тиг!б!се ргос!иКс1Је«, ра

ђауПепје пјјта 1геТ>а уЦјеИ иргауо и 1оте.

п Шог. В. СуеИсо, 8Њаго1абМ Шс Ре1га КопЈО^ка, 2уи1с, ђг. 58. з1г. 350.
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ја1пот, еЈсопотзЈсот 1 ]ш11игпот роЈгисји с!је1оуапја (1гје1а ћие-

1ећ1:иа1аса и 2а§геђи 1 Нгуа1з!шј перозгес1п.о ргес! з1от Аиз1го-1Јеаг-

з!се Мстагћгје, педо је згскЈпоз! то§ао гара/.Ш 1 и гпа1по гатјет 1

рагас!1§та1:з1сот с!је1оуапји Јуапа МезЧгстса 1 М1г1са КасЈсое, а 1 (1ги-

§1ћ шш1аг ји§оз1ауепз1с1 опјеп11гапо§ ОгизЊа Иг^а1зШћ итје1тћа

МеЈиНс' (озпоуапо 1908. и 8рШи). 1с1ео1од1ја ји§оз1ауепз1уа 1сојот

зи зе 1ас1а хаповШ, аЦ 1 и1јесај еугорз1се (розеШсе пјетаб!се) то^егпе

1сој1 зи 1а<1а 1а1со(3ег зНјесИН, ириб^уаН зи па пааопа!пе Јгуоге. Ро-

зеђпо је гпасајпо с!а зи тоИу! пагоЈтћ рјезата 1а<1а ђ!Ц сез1; рои-

сај 1 оз!опас пј!ћоУ1т Н1«)Утт оз^уагепјЈта, па рптјег и МезЧго-

У1^еуи Козо^зЈсот сМти (1907—1908) 1 СМизи Кга1је^гса Маг&а

М1г1са

Ка Јсгаји ОУО§ рп1сага (1соЈ1 зе пе о<1поз1 па зуе за^ггаје Копјо-
хасеуШ ЈсгИгбИћ рп!о§а и Нг^а1зћој пјт 191 8),а 1геђа пе§1о гес! о

ргођ!ети Копјстсеуа тјез1а и роу1јез1:1 тиг1б1се 1сгШ1се и Нгуа1з1сој

ргуЈћ (1езе1;1је(5а 20. з1о1јеса. ХаЈага^ П1та1о 1а§ап јег шзи рохшие,

гагаБгапе пј ргоисепе зуе Нбпо$11 1соје зи зе ђау11е 1Јп11сагз111т га-

Јот, тје пар!зап рге§1ес! пјаћоуЈћ хпасајЈс! т осјепа пЈ1ћоу!ћ УП-

јеЈпоз!!. Мо2с1а је 2а1о ири1;шје гаАггаИ зе га зас!а па ргИсаги Шса

Ре1га Копјоуаса 1сао тигхсЈсо^ ЈсгШбага оЛгеДепе (тиххс^е) згес!те

— га§геђас1се, 1 о^геЗепо^ угетепа — 1918. §ос1те, 1сао рп!ов 1:а1суот

ђисЈисет роУ1Језпот рге§1е<1и 1 ротос и Јсопабпој уа1оп7ас1Ј1.

1МОЕХ ШЕМА

НКУАТЗКШ, 5КРЗК1Н I ЗШУЕМЗКШ КОМРО21ТОКА

о ЈсојЈта је КОПЈОУЈС р!зао (111 Ш зроттјао) и зуој!т ЈсгШбИт

сЈапсјта о1:)јау1јеп1т и НгмаЊћој пјт 1918. §ос1те.

(Ргегте 1 јте, ђг. Нг^а^зће пјме \ з^гатса)

АЉтг 8гес1со, 12, 211. Изгпзћг Уа1гоз1ау, 12, 211; 39,

Вај1с Јз^аог, 16—17, 287. 671.

Вагапо^гс Кге§1т1г, 26, 447; 35, МИоје^к МЈ^оје, 10, 171.

606/607. Моћгапјас 31. 51., 10, 170/1; 16

Ооћготс АпШп, 10, 170/1; 16— —17, 286/7; 22—23, 396.

17, 286/7; 39, 671/2; 43, 734/5. НеИс Маг1со, 16—17, 287.

21 Шрог. Је1епа у&оћо^к, Мг>А:о КаШ, С2Н, 2а§геђ 1979, 51г. 41. Кашје

кротепиЦ зШсаг Тогш51ау Кгахтап, зсеповгаГ УШпа \>е!а, ђ!о је 1а1со<1ег 61ап

ис!ги^епја МеЛиИс; гпабајт зи ПЈС§ОУ! гаооу! и згаКСИт тарата

и. зПсг.

22 II оуот је гас!и ра2пја ђ!1а изтјегепа па Копјоу1сеу 1сгШс1и

рпје зуе^а ћгуа1з!сој, згрз^ој 1 з1оуепз!сој тши61сој итјеШозМ па робе1;1си 20.

51о1јеса, јег је 1О ђИо родгабје пје§руа с1огшпап1:по§ ш1егеза. ^јееоу! Кп1Ј

ргшаг! •па51ира з1гап!ћ гергск1и]«11УП1ћ итје^шКа, Кга<М апа1Шб1сл 1ге1таш

\-ес1еп1ћ с!је!а з1гашћ Котромгога 1 ћ131опјз1с1 рге§1е<11 (рптјегегш погтзЈс

с1апКи) пе1с!ћ сроћа итје1поз11 оз!аН зи и с1гиеот р!апи ОУО§ га<1а, 1а1со зи

1 пе зазуЈт агуап З51о§ аи1огоуа
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Ни§о, 16—17, 287.

Ои^ап Ргапјо, 10, 170/1; 39, 671.

НсЧге Јоз!р, 12, 211.

НпзНс Згеуал, 10, 170/1.

НићаД 8ато, 39, 671.

Уоге/оу/с Оз1саг, 12, 210.

Копјо^гс Ре*аг, 26, 445; 39, 671.

КиИас Ргапјо, 16—17, 285/6/7.

1ајо\пс Ап1оп, 10, 170/1; 39, 671.

иго&а Ргап, 10, 170/1; 13, 227

/8; 16—17, 286/7/8; 26, 445;

39, 671.

Маротепа: 1пс1ех Јтепа ЈсотрогИога зато ЈопеИе иЈсагије па

рг!зи1;по51 ћгуа^зИћ, згрзЈс^ћ 1 зЈоуепзЈсЈћ Јсотрог11:ога и га§геђаб1сот

1<:опсег1:пот 1 орегпот герег1оаш зегопе 1917/1918. КОПЈОУЈС п!је

р!зао о зумп Јсопсег11та, ос^позпо тигЈс1со-5сепз1с1т 1гуес1ђата. Та

1тепа ујзе ро1сахији Копјоу^сеу ЈгНегез ха ос1геЗепе зиугетепИсе 1

ројауе па рсх!ги6ји ћгуа1«1се, згрзЈсе 1 з1оуепз1се, сн1по5по ји§оз!ауеп-

ргсх!и1сс1је, т.а 1соје оп — Ј^ао Јштрогиог — 1та паго-

УШоо, 20—21, 361.

Раси Јоуап, 16—17, 287.

Рејасеугс Вога, 15, 266/7.

81апћо^1с КогпеНје, 16—17, 285

/6.

51апс1с 5уе11з1ау, 35, 606/7.

&ро1јаг 21а*1со, 16—17, 286/7.

Тора1о\>гс МНа, 20—21, 361.

2ајс 1уап, 26, 445.

2а§огас АпЈг1ја, 10, 170/1; 16—

17, 286.

У1п1со, 16—17, 286/7.

РЕТАК КОШОУ1С МК51С СК.1Т1С ОР »НКУАТ5КА Ш1УА«

Ш 1918

5ит т агу

Тће опеп^аНоп оЕ 1ће шееИу Нп>а1з1<.а пјма (СгоаИап Р1еИ)

(2а§геђ, 1917/1918) шс!и<1ес1 Ље 1епЈепс1ез ап<1 1геп^з *ћа1; з1гоуе 1о

сгеаЈе Уи^озЈау^а. 1п 1ћ1з шее!с1у репос11са1 Решг Копјо^гб (Сиги§,

Вас1са, Мау 5, 1883 —• Ве1§га<1е, Ос1ођег 1, 1970), сотровег апс! \уп(;ег

оп тиз!с, риБНзћес! а тајоп1у о^ 1ће тиз!с спН^иез сопсегп!п§

Јпиз1са1 ћаррепт^з 1п 2а§геБ 1П 1918. Тћезе сг111^иез (ап<1 аг11с1ез)

епађ!е ап 1П81§ћ1 т1о Копјоу1с'5 1с1ео1о§1са1-аез1:ће11са1 рге(111ес1к>п

апс! зоте оГ 1ће те1ћоЈз о{ 1ће спИса! арргоасћ 1о 1ће рћепстепоп

оГ тизЈса! аг1. Тћ1з сопсегпз КопјоУ1с'з тиз!са1-сп1лса1

(1еуе1орес1, с1озе!у ђоип<1 1о ћ!з сотрозт§ \УОГ!С, гп

5оаа11у соттИеЈ а1тозрћеге оЈ 1ће ћЈз^опса! тотеп1 о? 1918.

Копјоу1с'з агИсЈез, риТзЈЈзћес! Јт 1ће Нг^агзћа пјша т 1918,

сотрпзе а ге1еуап1 \ућо!е. Тћеу аге Пп1сес1 Бу 1ће1г зиБјес1, 1ће зрасе

апс! ите 1ћеу геЕег 1о апс! 1ће аи1ћог'з сопз1з1еп1 арргоасћ. Тће

аг11с1ез соп1а1п тапу патез оГ ЈотезИс апс! Гоге1§п сотрозегз апс!

еуа!иа11оп5 оГ Ше1г \уог!с5; {ћеге аге а!зо 1ће патез оЕ з1п§егз, т-

З1гитеп1а11518, сћоЈгз апс! пешЈу-ЉипЈеЈ тиз!са1 епзетБЈез. Тћезе
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гесог(1 (апс! Јгециеп1:1у апаЈухе) »еуега! Гип<1атеп1а1 ргоБ1етз

т 1ће (1еуе1ортеп1 оГ 1ће сопсег! апс! тиз1са1-1ћеа1;ег Ше, тиз1са1

ес!иса1тп апс1 пишса! тзШиИопз т 1917/1918, рптагПу т 2а§геБ

аз 1ће сићига! сеп1ег оЕ СгоаИа. Тћезе аПЈсЈез аге т1егез1;1П8 1ос1ау

Гог 1ће1г ћ1»1огу оГ СгоаИап апЈ Уц§оз1ау тизЈс, апс! по1 оп!у Јгот

1ће у1е\урот1 оЈ с1еуе1ор!пд тизЈса! сп1:1дие5 апс! аек1ће11С5, зтсе

1ћеу ргоуИе сопз1<1ега1)1у тоге 1ћап з1тр1е тЕогта11оп оп гтшса!

регзопаНг^ез апЈ еуеп^з. Копјоу1с'з сгШса! ориз т НгусИвЈса пјма т

1918 1з по1 1агде. УУћа! с1а881Е1ез 11 аз ге1еуап1 1з по1 11з уо!ите, ђи1

Копјоу1<5'5 аг11с!ез аге еавПу гесо§пЈгађ1е: 1ћеу аге мгпКеп

уегу зреаКс 1с1ео1о§1са1 апс1 агизгјс ргесИ1ес11оп ап<1 аге

1ез11топу 1о ап аи1ћеп11с сп1Јс'з орЈпЈоп. КопјоуЈс Јауоге<1

паИопа!, Уи§о51ау тизЈса! ехргезз1оп, 1сЈео1о§121П2 1ће рое!1с8 оЕ ти-

51са1 сгеа11у11у. Ш11ћ зисћ ап опепШИоп, Копјоујб \чгаз пеаг 1о 1ће

сопсер1з оГ 5еуега1 1трог1ап1; СгоаИап аг11з1з: вси!р1ог 1уап Ме§1го-

У!С ап<1 рат1:ег М1г1со Каб1с1, Гог ехатрЈе.

Копјоу^'5 аЛ1с1ез оп тизјс апс! тизЈс сг11Ј^иез т 1ће Нг^агзћа

н/п>а !ПЈ 1918 аге о^1еп вазес! оп ћ!з 1тргез5тп5, ђи1 1ћеу сагто1 ђе

с!еп!е(1 1ће1г ји51Шоа1к>п; апа!у11са1 1ех1з аге по1 соуегеЈ Бу 4ће

зсоре ог 1еуе1 оЈ а зресЈНс пе\уз теЈшт, апс! Копјоу1<5 \уп1е5 1ћет

т а рго^е551опа1 таппег. II 1з 81111 по1 роз5Љ1е 1о с1е1егтте Копјо

УЈС'З р!асе т 1ће сЈеуеЈортет оР тизлса! сп11с1зт, згпсе а!1 оЕ 1ћозе

^ућо \уеге 1пуо1уес1 1п сгЈИса! \УОГ!С ћауе по1 уе1 Бееп <11зсегпе<1 ог

зШс11ес1. Рог 1ћ,1з геазоп, Љз рарег соп1а!п5 а геујеш оГ 1ће 1га1-(8

оГ Ре1аг КопјоуЈб аз а тиз!с сгИЈс оГ а зрес^Пс (тиз!са1) епу1гоптвп1

— т 2а§геђ, а1 а зресШс Ите — 1918, а« а соп1пђи11с1П 1о зоте

ГиШге ћЈз^опса! геуЈе\у апЈ аз81в!апсе 1о 11з Кпа! уа1оп2а11оп.



МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЕ У ДУХОВНОМ КРУГУ

ПЕТРА КОЊОВИНА

ЈЕЛЕНА МИЛОЈКОВИН-БУРИН (Београд)

Студије, есеји и критичке рецензије које су Петар Коњовић и

Милоје Милојевић писали о композиторским доприносима «ао и о

музичким догађајима свога времена приказују умногоме развојне

смернице српске музичке културе. Тумачећи музичка збивања у зем-

љи и свету, Коњовић и Милојевић, сваки на свој начин, објашња-

вају и свој лични став и опредељење.

У својим излатањима о развоју српске музике, у првим деце-

нијама овога столећа, Коњовић и Милојевић често испољавају сли-

чна гледишта. Посебно, студије и огледи које су писали један о

другоме сведоче о присном међусобном односу. Напори и битке

које су водили у сфери духовне изградње српске музичке културе

произилазили су умногоме ш њиховог слуха за опште друштвене и

уметкичке услове омеђене одређеним временом и простором.

Пратећи размену мишљења коју су Коњоввћ и Милојевић во

дили до њихових значајних усзпона почетком тридесетих година,

сагледавају се јаоније окв<фне одреднице развоја српске музике.

Милојевићев дидактички став и тежња да српске композиторе са-

гледа у оквирима европске музике, његова каткад брптка крнти-

чарска реч, имала је запажен одзив и одјек у музичком животу.

Коњовић је посебно имао разумевање за Милојевићеве реплике, те

је одабирао и у°вајао често Милојевићева мшиљења, што је по-

тврђивао и у неким овојим композиторским радовима, поглавито

у свом оперском стварању.

Другарство и пријаггељство између Коњовића и Милојевића за-

снована је непосредно по Коњовићевом повратку са студија у Прагу,

у лето 1906. године. У јесен исте године, Коњовић је примио место

учитеља музике у Земуну, а потом годину дана касније, на позив

Мокрањчев, започиње рад као предавач у Српској музичкој школи

у Београду.1 Милојевић је, у то време, као студент филозофије Бео-

градског универзитета, почев од 1904. године, упоредо похађао Срп-

ску музичку школу у класи теорије композиције, као ученик Сте-

вана Мокрањца. Своје музичко школовање Милојевић завршава

1 П. Коњовић, Милоје Милојевић. Посебна издања, 220, САНУ, Београд,

1954, стр. 47.
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1907. године у Српској музичкој школи, и већ на јесен исте године

одлази на даље музичке студије у Минхен.2 Но склопљено прија-

тељство са Петром Коњовићем није се прекинуло Милојевићевим

одласком. Милојевић је често писао своме другу у Земун дуга пи-

сма са занимљивим описима музичких и општеуметаичких дога-

ђаја.3

V исто време Милојевић будно прати новости у мувичком

животу у домовини. Како му је његов некадашњи професор са Бео-

градског универзигета Богдан Поповић упутио позив на сарадњу на

страиицама Српског књижевног г.<шсника, то Милојевић 1908. објав-

љује у Гласнику своју рецвнзију збирке песама за глас и клавир

Петра Коњовића-Божинског, Из наших крајева. Како би овој збир-

ци одредио заслужено место у српској музици, које јој по умет-

ничким особинама припада, Милојевић даје краћи историјски при-

каз дотадашњег рада на подручју српске вокалне хорске литера-

туре. По Милојевићевом мишљењу, инггересовање за обраду народ-

них песама је старо колико и историја српске музичке уметности.

Тако, почев од Корнелија Стаиковића, побуде за хармонизовањем и

разрађивањем народних мелодија биле су непрекидно присутне у

српској музици. Станковић, међутим, није разрађивао народне ме-

лодије са жел>ом да употреби ову мотивску и ритмичку грађу. Што

Станковић није учинио, учинили су други, и то посебно Јосиф Ма-

ринковић и Стеван Мокрањац. Милојевић нарочито наводи Мокрањ-

чеву заслугу у истицању битних и самосвојних особина српске му-

зике. Отуда се у Мокрањчевим руковетима налазе „сви граматички

принципи нашег музичког говора". Мокрањац није само хармонизо-

вао народне мелодије већ их је и разрађивао, указујући на ориги-

налност мелодике и ритмике, а посебно латентне хармоније. Мило

јевић своди своје излагање закључком да је Станковић указао на

пут и тако омогућио долазак Стевана Мокрањца. Мокрањчев пример

су потом следили Јоксимовић, Бинички, Крстић и Христић. Напори

ових композитора су претходили Коњовићевој збирци, те је напосле-

тку „изашла и ова збирчица народних мелодија, у сасвим модерној

преради".4

Милојевић истиче да Конлвић жели да изрази исгинито и

живо сву поезију преточену у мелодику пуну нежности. Отуда из-

бегава пијанистичке ефекте који би засенили вокалну деоницу. Ми-

лојевић запажа добру декламацију текста, те иотиче да је Коњовић

и песиик те да поред музичке «адарености и стручне музичке спре-

ме раополаже и слухом за песнички израз. Коњовић се у овој збирци

представио и као песник, јвр је написао текст песме Под пенџери.

У музичком језику Милојевић запажа слободнији хармонски след

те закључује да је Коњовић „модерниста" пошто дозвољава себи

покоји смелији хармонски покрет, што Милојевић не сматра за прех.

Милојевић завршава овај приказ тврђењем да је ова збирка „у да

2 Нав. дело, стр. 32.

3 Нав. дело, стр. 35.

4 Српски књижевни гласник, 1908, кн>. 21, стр. 300.
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нашње време редак, ако не и врло редак добитак за музичку умет-

ност".5

Коњовићу се такође пружила прилика да пише о овоме другу

Милојевићу. Тако у реферату о Првом слету певачких друштава

1914. године, Коњовић посебно истиче извођење Милојевићеве ком-

позиције Слутња. Како је ово Милојевићево хорско дело веома

сложене музичке фактуре, те наговештава нове уметничке садржине,

Коњовић посебно истиче уопелу интерпретацију Загребанког српског

граћанског друштва, под управом диригента Милана Зуне. Коњовић

сматра да је Зунино извођење учииило част не само композитору

Слутње Милоју Милојевићу, већ и уопште свој новој српској му-

зици. Зутгаа је заслуга шго је у једној изузетно свечаној прилици

„изнео на својим рукама једног младог и даровитог српског ком-

позитора".6

У истој збирци огледа и оцена Личности Коњовић је прило-

жио и „хисторијат", како га он сам назива, под насловом: Музика

у Срба. Рад је настао 1918. године на предлог редакције загребачке

ревије 5мс?5/ау/5с/ге Кип&сћаи, као „нацрт развоја српске музике".7

Редакција је желела да својим читаоцима прикаже ореглед имена

музичких сгваралаца као и главнијих радова који представл>ају

тадашњу савремену српску музику. Коњовић наговештава да једном

будућем разматрању смерница општег југословенског уметничхог

развоја, на једној игирој основи, треба да претходе сличне студије

и радови усмерени појединачним развојним етапама.

Пратећи у сажетом виду развој српске музике, Коњовић са-

гледава н своје .место у овом историјском пресеку. Како је рад пи-

сан 1918. године, то Коњовић своје место одређује у групи тада

најмлађих уметника. По његовом мишл>ењу ова група, као целина,

показује више овоје тежње нвго резултате. Мада је ова генерација

најмлаћа, она није тако ни млада. Свакако да би резултати умет-

ничког рада бмли видљивији да нису дошли ратни догађаји, те тако

неминовно и прекиди у композиторском раду. Међу музичарима

окупл>еним у ово.м кругу Коњовић наводи Стевана Христића који

је компоновао више значајних дела. Коњовић посебно издваја му-

зичку драму Сутон. Милоје Милојевић такође припада тој групи.

Милојевић је започео ши.рок рад* на музичком пољу: написао је не-

колико успелих песама, хорова, Трио и Драматичну увертиру. Ко-

њовић истиче да је Милојевић свој композиторски рад орекинуо

1912. на јесен, у доба објављивања балканскот рата. Од тада се ско-

ро непрестано налазио на бојишту, замењујући уметничку каоу вој-

ничком. Коњовић за себе наводи да се представио публици у За-

гребу 1917. године са својом композиционом вечери. Исте године у

Загребачком казалишту била је премијера његове романтичне оперс

Вилин вео*

5 Нав. дело, стр. 301.

4 П. Коњовић, Личности, Загреб, 1920, стр. 146.

7 Нав. дело, стр. 121.

' Нав. дело, стр. 139.
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Коњовић сматра да ова група којо} и он припада високо цени

рад и традицију Корнелија Станковића, Стевана Мокраљца и Јоси-

фа Маринковића. Отуда се ови композитори труде да у заједници

са хрватским и словеначким композиторима уздигну уметност изнад

ситних амбиција и тежњи за популарношћу. Њихова је жеља да сво-

јим доприносом уздигну јутословенску музичку уметносг у равно

правни однос са европским током.9

Уметничкој концепцији унапређења српске музике као и стри-

вржености вредностима националне музичке културе, остаће Коњо-

вић веран До краја свога живота као композитор и као музички

писац. Коњовићев поглед остаје окренут у 'извориште националног

музичкот идиома.

Милојевић је такође сматрао да је од велике важности дости-

зање европског развоја и „укључивање у 'матицу снажне кнтерна-

ционалне музичке бујице која храни и диже", тек тако обогаћени

моћи ћемо да изградимо наш „рођени национални уметнички стил".10

Милојевић је посебно осећао и подвлачио сличност у свом и

Коњовићевом ставу према уметничкој обради народне песме. У члан-

ку „Уметничка обрада наших народних мелодија помоћу модерних

техничких средстава", писаном 1920. године, Милојевић запажа ту

сличност између себе и Коњовића у напорима који обојица улажу

око обраде народних песама. Коњовић као и Милојевић тежи за

постизањем склада између техничког и психолошког момента при

обради народних мелодија. Милојевић напомиње да се том правцу

придружује Коста П. Манојловић као и Миленко ПауноврЉ.11

У разматрањима о уметничкој обради народних мелодија Ми-

лојевић сматра да је настало ново доба које тежн за поставл>ањел1

принципа нове естетике. Јер композиггори-романтичари гледали су

у народној песм« извор инопирације, али и један сполли украс, или

техничко средство. Међутим, савремени музичари посегнули су за

народним музичким благом, но не да га пресаде у своја дела, већ

да га рашчлане и открију ембрионална мотивска језгра. Тако би до-

шли до нових изражајних средстава за своје посебне и многолике

у.метничке тежње. Милојевић закључује да се млада ге}*ерација југо-

словенских музичара ослања на народну музику у складу са новом

уметничком естетиком. Ослаљајући се -на народну музику, млади

југословенски музичари показују тежњу за ствараљем оригиналног

стила националног смера.12

У студији посвећеној оперском ствара«>у Петра Коњовића, Ми-

лојевић истиче да се Коњовић дуто припремао за оперски рад. При-

купљао је композиторска искуства огледајући се у разним видовима

стваралаштва: неговао је камерне облике, симфонијске ставове као

и вокалне форме. Тек тако припремљен обратио се Коњовић му-

зичкој сцени.

' Нав. дело, стр. 139.

10 М. Милојевић, Музичке студије и чланци, књ. II, Београд, 1933, стр. 62.

" Нав. детго, стр. 24.
п Нав. дело, стр. 20.

" Нав. дело, стр. 56.
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Објашњавајући свој приступ критичкој анализи прве опере Пе-

тра Коњовића Вилин вео, Милојевић сматра да је могуће говорити

са два становишта, и то са исгоријског или пак са чисто естетског

и стилског. Присталице иторијског становишта се заклањају за по-

знате консгатације да дело треба ценити с обзиром на прилике као

и на познату ретардацију на уметничком пољу. Због своје историј-

ске условљености још увек постоје тврђења да је наше музичко

стварање тек на почетку. Међутим, Милојевић сматра да је време

почетака музичког живота превазиђено и да не треба прикривати

скромне уметничке способности изговором на историјску посгупност.

Стога у музичкој критици не треба полазити од историјског сгано-

вишта, већ би требало и од домаћих композитора тражити исто

о«о што се тражи и од страних. Највише ће се штете причинити

домаћем стваралаштву ако се спушта критичко мерило позивајући

се на традицију која се тако упорно уврежила. Место тога треба

тражити иста она уметничка својства која обележавају уошите је-

дно успело дело: јасност, изразитост и прегледност. Тако би и ова

дела написана на нашем тлу одговарала захтевима музичке естетике

као и стручног, техничког знања и сгилског сензибилитета. Из ових

разлога Милојевић не прилази оцени Коњовићеве опере Вилин вео

са историјоког становишта, јер верује у Коњовићев композиторски

талвнат. Милојевић чак претпоставл>а да би за Коњовића било по

нижење када би пристао да се о његовим делима пише са гледишта

историјске поступности. Отуда Милојевић сматра да једино истини-

та оцена може да буде од користи >како Коњовићу тако и нашој

музичкој култури.14

Милојевић потом износи своје замерке композитору Вилиног

вела у погледу вредности либрета, јер сматра да не садржи доволло

драмске радње. Што се тиче вокалне и инструменталне фактуре,

Милојевић сматра да влада презаоићеност вокалног и инструмен-

талног парта, те да је запостављена потребна цезура за предах. Оту-

да нема довољно контраста у развојној линији, док учешће великог

оперског ансамбла, парадоксално, не делује довољно снажно због

помањкања потребног сенчења и неопходног контраста.15

Милојевић верује да је Коњовић у своме оперском првенцу

покушао да раскине са традиционалним оперским стилом и обли-

ком, те да се трудио да оствари равноправност свих музичких еле-

мената. Отуда има слободно вођене мелодике и разрађеног инстру-

менталног музицирања. Но Коњовић није успео да изгради стил

слободног музичкодрамског развијања. Милојевићево је уверење да

опера Вилин вео стоји на средини између опероког и музичко-драм-

ског облика. Стога разлог овој иедорађености Милојевић види у

непогодној сценској радњи и извесној површности у музичко-драм-

ској поставци. Целокупан утисак је неуједначеност, мада има ле

14 Нав. дело, сгр. 58.

15 Нав. дело, стр. 59.
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поте и замаха у појединостима, као и сонорности у хорским на-

ступима и живописности националног обележја.16

Па ипак Милојевић верује да је добро што је дело изведено,

ако не због нечег другог, већ и због могућности да композитор чује

своје дело и тако увиди недостатке. Но и поред свих наведе«их про-

пуста Коњовићево дело Вилин вео је изнад свих досад написаних

дела за српску музичку сцену. Отуда је ово дело показало да је

превазиђено време почетака музичке културе. Зато постоји нада ца

ће следећим својим сценским делом Кољовић да закорачи напред,

као што је то већ учинио у другим музичким формама: „јер је ком-

позитор од реалне снаге и музичар од фантазије".17

У критичком приказу опере Кнез од Зете, која је била први

пут изведена у Београду јуна 1929, шест година после првог изво-

ђења Вилиног вела, Милојевић поздравља даљи напредак у компо-

зиторском и уметничком поступку Петра Коњовића. Коњовић је

стекао нова искуства, мада још увек нше потпун мајстор-техничар

свога композиторског заната. Но Коњовић је стекао разумевање за

важност занатског знања у уметности, што доскора није био слу-

чај. Снажна интуиција је само половина уметности: потребно је

знање у грађењу музичких облика и звучне архитектуре.18

Милојевић запажа да оно што се не мења у уметности Петра

Коњовића јесте његова романтичарска наклоност према народној

мелодици и фолклору уогапте, јер за Коњовића не постоји звук

ради звука или чисто звучних ефеката. Ма колико да је романти-

зам највреднија одлика Коњовићеве уметности, ова стилока особина

представља у суштини анахронизам, у датом историјском тренутку

који одбија романтичарске ознаке. Да би ову особину стварала-

штва Петра Коњовића објаснио, Милојевић предлаже историјску

дигресију. Посматрајући у историјским релацијама, увек је посто-

јала дихотомија између објективиста, односно присталица принципа

звука ради звука, и субјективиета који сматрају звук као средство

израза. Милојевић сматра да су композитори објективиети који

теже само за звучним ефектима углавном „чеда моде", а да су пак

они музички ствараоци који теже субјективном изразу далеко по-

стојанији."

Иако Коњовић није решио ове занатоке недостатке у потпу-

ности, музичка партитура опере Кнез од Зете указује на недвосми-

слен напредак. Мада је ово оперско дело изграђено на принципу

сцене, у смислу новоромантичарске музичке драме Рихарда Вагаера,

Коњовић је остварио равноправност инструменталних и вокалних

деоница. Осим тога, Коњовић је уопео да ошособи оркестарско тка-

ње за тумача драмске радње, док је вокална деоница израђена као

мелодијски речитатив до ариозног замаха. Милојевић закључује да

Кнез од Зете представља несумњиву вредност и да показује Петра

" Нав. дело, стр. 60.

17 Нав. дело, стр. 62.

11 Нав. дело, стр. 64.

" Нав. дело, стр. 65.
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Коњовића као композитора уметничког национализма, изразите и

интуитивне снаге.20

Поводом првог извођења опере Коштапа маја 1931. године, Ми-

лојевић запажа да је Коњовићева креативност у снажном узмаху.

Док је опера Вилин вео дело Коњовићеве младости, Коштана је са-

времена опера изражајног и дорађеног стила. Коњовић је остварио

изузетно живо уметничко дело, чији артизам националног тонуса

служи на част своме композитору. Извођење Коштане. представља

датум наше новије културне историје.21

Како би музичком ф°лклору дао највећу екопресивну моћ, те

да би одбацио површну живописност, Коњовић усваја експресио

нистички метод. Мада одбацује тоналну логику, народни мелос и

ритмика су и даље основа музичке грађе, али уметнички стилизо-

вани и подигаути до високог артизма, што представл>а нов стил

нашег оперског стварања.22

На основу ових запажања чини се да је Милојееић у оперн

Коштана видео оваплоћење свих оних захтева које је он као кри-

тичар поставл>ао Петру Коњовићу у својим рецензијама, а погла-

вито оним посвећеним првим извођењима оперских дела. Намеће

се закључак да је Милојевићева критика помагала Коњовићу у ње-

говом стваралачком трагању за погодним уметничким изразом. Ми-

лојевићево указивање на недостатке у стручном, занатском знању

и поред признавања стваралачког замаха представљало је подстицај

за даље богаћење знањем и превазилажење постојећих оквира тра-

диције.

Очигледно да Милојевићеви критичарски записи имају, поред

хроничарског вида, обележја широко постављене аналитичке студије

развоја стилских особина музичког језика Петра Коњовића. Мада

су ове критике писане у размаку од двадесет година, основни (1ис1из

остаје исти: да би орпска музика заузела своје равноправно место

у европоким оквирима, критичарски и стваралачки захтеви треба

да буду високи.

Сећајући се подршке коју је Милојевићева критичарска реч

штедро лружала, Коњовић посвепује, пред крај свога живота, ис-

црпну монографију евестраној личности Милоја Милојевића. Ма ко-

лико да је Милојевић истрајно писао о значајним лгузичким зби-

вањима, композиторима и њиховим делима, обавештавајући јавност,

Коњовић наглашава да је о самом Милојевићу сразмерно мало пи-

сано. Вероватно то осећање дуга према пријатељу је покренуло Ко-

н>овића да напише своје најобимније музиколошко дело, објашња-

вајући Милојевића и његово време. По богатству запажања и ис-

црпности обрађене грађе, ова монографија представља трибут жи-

вотном и уметничком доприносу Милоја Милојевића. У ретрошек-

цији монографија о Милоју Милојевићу представл>а и трибут Мило-

јевићевом саговориику и другу, композитору и музикологу Петру

Коњовићу.

20 Нав. дело, стр. 66.

21 Нав. дело, стр. 74.

22 Нав. дело, стр. 78.
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