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ЈУРИЈЕВ КРУГ ДРАГАНЕ ЈОВАНОВИЋ КАО  
L’ACTE PRÉALABLE ЗА ОПЕРУ ЗВЕЗДАНИ ГРАД*1

СА ЖЕ ТАК: Пред мет ове сту ди је је сте но во оства ре ње срп ске ком по зи тор ке 
Дра га не Јо ва но вић (1963) ин три гант ног на сло ва: Ју ри јев круг – те ле пор та циј ска сви
та за опе ру за ка мер ни са став и елек тро ни ку (2013). Ова ком по зи ци ја ин спи ри са на је 
ли бре том за још не на пи са ну опе ру Зве зда ни град. Тво рац ли бре та је сло ве нач ки ре-
ди тељ и мул ти ме ди јал ни умет ник Дра ган Жи ва ди нов (1960–). Сви та Ју ри јев круг 

за ми шље на је та ко да ан ти ци пи ра опе ру Зве зда ни град, ко ја ће из ње про ис те ћи (али 
не зна се ка да). У ра ду је про бле ма ти зо ван ста тус ком по зи ци је Ју ри јев круг као „увод-
ног чи на“, ко ји пред ста вља „дај џест“ бу ду ће опе ре, а ујед но су бли ми ра иде је ко је ће 
(мо жда) би ти раз ви ја не у њој. По ред то га, ба ви ћу се ком по зи ци о но-тех нич ким сред-
стви ма ко ри шће ним у ре а ли за ци ји сви те Ју ри јев круг, са по себ ним освр том на аутор-
ки но на сла ња ње на те ко ви не ру ског (со вјет ског) по ли сти ли зма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Дра га на Јо ва но вић, Дра ган Жи ва ди нов, Ју риј Ба ту рин, Ју ри јев 
круг, Зве зда ни град, са вре ме на опе ра, сви та, елек тро а ку стич ка му зи ка, Ne ue Slo we
nische Kunst, Алек сан дар Скр ја бин, Увод ни чин, Ал фред Шнит ке, по ли сти ли зам.

Увод ни чин

Но во оства ре ње срп ске ком по зи тор ке Дра га не Јо ва но вић (1963) ин-
три гант ног на сло ва Ју ри јев круг – те ле пор та циј ска сви та за опе ру за 
ка мер ни са став (11 му зи ча ра) и елек тро ни ку (2013), на ста ло је на осно ву 
ли бре та за опе ру Зве зда ни град. Тво рац овог ли бре та је сло ве нач ки ре-
ди тељ и „пост гра ви та циј ски“ мул ти ме ди јал ни умет ник Дра ган Жи ва-
ди нов (1960–), је дан од осни ва ча ра ди кал ног умет нич ког ко лек ти ва Ne ue 
Slo we nische Kunst и „ре тро град ног“ по зо ри шта Gle da li šče se ster Sci pion 
Na si ce осам де се тих го ди на про шлог ве ка, али и кан ди дат за ко смо на у та 
и аутор пр вог „по зо ри шног“ про јек та у пот пу но сти ре а ли зо ва ног у усло-
ви ма бес те жин ског ста ња – Bi o mec ha nics No or dung (GRžinić 2006: 266–269; 

* Студија је резултат рада на пројекту Идентитети српске музике од локалних до 
глобалних оквира: традиције, промене, изазови, који финансира Министарство просвете и 
науке Републике Србије (бр. 177004 (2011–2014)). 
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BaRnet,skeLton 2008: 173). Ма да је ли бре то на пи сан на сло ве нач ком је-
зи ку, Дра га на Јо ва но вић је ко ри сти ла пре пев на ру ски је зик, чи ји је аутор 
ру ски лин гви ста, по ли ти чар и бив ши ко смо на ут, др Ју риј Ба ту рин (Юрий 
Ми ха й ло вич Ба ту рин, 1949).1 Сви та Ју ри јев круг пре ми јер но је из ве-
де на 10. апри ла 2013. го ди не у Ве ли кој са ли До ма омла ди не у Бе о гра ду. 
Те ле ви зиј ска пре ми је ра би ла је 21. ју на 2013. го ди не на ка на лу РТС Ди-
ги тал и од та да је Ју ри јев круг не ко ли ко пу та ре при зи ран. Та ко ђе, ова 
ком по зи ци ја је фе бру а ра 2014. го ди не од бра ње на као за вр шни рад на 
аутор ки ним док тор ским умет нич ким сту ди ја ма на бе о град ском Фа кул-
те ту му зич ке умет но сти, под мен тор ством ре дов ног про фе со ра Ср ђа на 
Хоф ма на. 

Пред мет ове сту ди је су, да кле, два де ла: (још) не на пи са на опе ра Зве
зда ни град и сви та Ју ри јев круг, на ста ла на осно ву истог ли бре та, али као 
са мо стал на во кал но-ин стру мен тал на/елек тро а ку стич ка ком по зи ци ја, 
ко ја ан ти ци пи ра опе ру. Пла ни ра но је да Зве зда ни град бу де ви со ко бу џет-
на про дук ци ја, гран ди о зних про пор ци ја. Ка ко на во ди Дра га на Јо ва но вић, 
„бу ду ћа опе ра пред ви ђа ве ли ки број со ли ста, ви ше ин стру мен тал них 
ан сам ба ла (ор ке ста ра) на раз ли чи тим ло ка ци ја ма, елек тро ни ку, два хо ра, 
као и ба ле ри ну ко ја ће то ком из во ђе ња бо ра ви ти на ор би тал ној ста ни ци“ 
(јовановић 2013: 3). Пре вод на ру ски је зик ура ђен је да би се на гла сио 
„пан сло вен ски“ ка рак тер овог де ла, по што је Жи ва ди нов за ми слио Зве
зда ни град као „ве ли ку сло вен ску опе ру“. С дру ге стра не, Жи ва ди нов је 
пред ви део да у опе ру бу ду ин кор по ри са ни ко ре о граф ски еле мен ти, ру ски 
и аме рич ки ко смо на у ти у уло зи глу ма ца и ком пју тер ска гра фи ка; ов де 
уоча ва мо ве зу са пост мо дер ном (пре вас ход но ан гло а ме рич ком) умет но-
шћу (пост)опер ског спек та кла (новак 2007). Дра га на Јо ва но вић ће би ти 
за ду же на за му зич ки сег мент опе ре Зве зда ни град, чи јој ће евен ту ал ној 
ре а ли за ци ји сва ка ко прет хо ди ти не ко ли ко го ди на оп се жних при пре ма.

Сви та Ју ри јев круг пред ста вља „дај џест“ бу ду ће опе ре, све ден на 
ра зум не ово зе маљ ске ди мен зи је, а ујед но су бли ми ра иде је ко је ће (мо жда) 
би ти раз ви ја не у њој. Ова ква кон цеп ци ја Ју ри је вог кру га као „увод ног 
чи на“ за опе ру Зве зда ни град асо ци ра на Алек сан дра Скр ја би на и ње гов 
Увод ни чин (L’ac te préala ble) за нере а ли зо ва ни, уто пиј ски про је кат Ми сте
ри јум. С тим у ве зи, по ку ша ћу да од го во рим на пи та ње да ли ста тус „увод-
ног чи на“ оспо ра ва умет нич ку до вр ше ност и це ло ви тост сви те Ју ри јев 
круг, или јој по ја ча ва деј ство отва ра њем но вог по ља зна че ња. По ред то га, 
ба ви ћу се ком по зи ци о но-тех нич ким сред стви ма ко ри шће ним у ре а ли за-
ци ји Ју ри је вог кру га, са по себ ним освр том на аутор ки но на сла ња ње на 
те ко ви не ру ског (со вјет ског) по ли сти ли зма.

Ли бре то Дра га на Жи ва ди но ва за опе ру Зве зда ни град је кон цеп ту-
ал на тек сту ал на кон струк ци ја. Она не ма из ра зит драм ски по тен ци јал, 
јер не са др жи кон крет ну рад њу, већ се са сто ји из ни за ек ста тич них из ли ва 

1 На слов на сло ве нач ком је зи ку гла си Zvezd no me sto – Ju ri nov krog, a на ру ском Град 
Звезд ный – Юри ев круֱ.
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про та го ни ста; ме ђу тим, не до ста так драм ске ак ци је на док на ђу је по ет ским 
ква ли те ти ма и екс пре сив ним на бо јем. Иде је из ло же не у ли бре ту бли ске 
су дру гим аспек ти ма умет нич ког де ло ва ња овог ауто ра, укљу чу ју ћи и 
спек та ку лар ни, уто пиј ски Пе де се то го ди шњи про је кат пост гра ви та циј-
ских умет ни ка Дра га на Жи ва ди но ва, Ду ње Жу пан чич и Ми хе Тур ши ча. 
У ма ни фе сту овог умет нич ког по ду хва та сто ји: „Го ди не 1995. по че ли смо 
из во ди ти пе де се то го ди шњу по зо ри шну пред ста ву НО ОР ДУНГ 1995::2045. 

Пре ми је ра пред ста ве би ла је 20. апри ла 1995. у 22:00 у Љу бља ни, у ко јој 
је уче ство ва ло се дам глу ми ца и се дам глу ма ца. Пет ре при за ће се одр-
жа ти то ком сле де ћих 50 го ди на, сва ка у раз ма ку од 10 го ди на.2 Ако не ко 
од глу ми ца или глу ма ца умре, ње но/ње го во те ло би ће за ме ње но да љин-
ски во ђе ним тех но ло шким суб страк том (ум бо том). Го вор глум ца би ће 
на до ме штен рит мом, а го вор глу ми це ме ло ди јом.“ (на ве де но пре ма: јова-
новић 2013: 4). Пре ма за ми сли Жи ва ди но ва, на кон по след ње ре при зе 2045. 
го ди не, свих 14 суп сти ту та глу ми ца и глу ма ца би ће пре не то по мо ћу све-
мир ске ле те ли це на еква то ри јал ну ор би ту и по ста вље но на 14 та ча ка око 
пла не те Зе мље; сва ки умет нич ки са те лит/ум бот еми то ва ће ин фор ма ци-
је о глу ми ци и глум цу (исто). Да кле, у осно ви овог по ду хва та на ла зи се 
фи ло зоф ска иде ја од но сно ви зи ја пре ва зи ла же ња смр ти по сред ством 
умет но сти, а у тех нич ком сми слу оства ре на пу тем спо ја људ ског би ћа са 
ма ши ном. Глум ци ће и по сле сво је смр ти на ста ви ти да „жи ве“ као ум бо ти 
и да „из во де“ сво ју пред ста ву. 

Пред ком по зи тор ку Дра га ну Јо ва но вић је, да кле, ста вљен ве о ма иза-
зо ван и по тен ци јал но ду го тра јан за да так. Ме ђу тим, она је уви де ла да 
ли бре то за опе ру Зве зда ни град пру жа мо гућ ност и за дру га чи је, „не опер-
ско“ ту ма че ње и над град њу. Као ре зул тат ком по зи тор ки не ре флек си је 
над зна че њем хер ме тич ног, кон струк ти ви стич ког тек ста Дра га на Жи ва-
ди но ва, на ста ла је „нео пер ска“ ком по зи ци ја Ју ри јев круг. Она са др жи пет 
ста во ва, чи ји су на зи ви да ти на ру ском је зи ку: Ор би ֳ а ли за ция, Су ֲ ра
ор ֱ а низм, Ва ку ум за у мь, Ме ֳ о до ло ֱ и и С_Ви ֳ ан је.3 Ком по зи тор ка у ре чи 
сви та ње, ко ја озна ча ва бу ђе ње да на од но сно но ви по че так, про на ла зи и 
до дат не ни вое зна че ња: ви та (жи вот) од но сно ви тал ност (јовановић 

2013: 6). За ни мљи во је да Јо ва но ви ће ва не ис ти че да је у окви ру пој ма 
сви та ње са др жа на и реч сви та, ко ја пред ста вља аутор ки но вла сти то 
жан ров ско од ре ђе ње ове ком по зи ци је! С дру ге стра не, она ука зу је да је 
реч сви та та ко ђе ви ше знач на, јер по ред му зич ке фор ме мо же да озна ча ва 
и прат њу од но сно по вор ку, чи ме ука зу је на гран ди о зни ка рак тер овог 
де ла (исто). 

2 Пр ва ре при за за и ста је одр жа на 20. апри ла 2005. го ди не, тач но у 22:00, на мо де лу Ме-
ђу на род не све мир ске ста ни це у хи дро ла бо ра то ри ји Зве зда ног гра да (Ру си ја), где је Жи ва-
ди нов кан ди дат за ко смо на у та (овај ста тус сте као је 1998. го ди не). Пред ви ђе но је да на ред не 
ре при зе бу ду одр жа не 2015, 2025, 2035. и 2045. го ди не, истог да ту ма и у исто вре ме.

3 На зив по след њег, пе тог ста ва је сте омаж гра ду Ви та ње, ода кле по ти че је дан од пио-
ни ра астро на у ти ке Хер ман По точ ник, пре ма чи јем је псе у до ни му Нор дунг на зван и про је кат 
Пост гра ви та циј ских умет ни ка. 
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Ин стру мен тал ни ан самбл се на ла зи на сце ни: чи ни га 11 му зи ча ра 
(чи ји су ин стру мен ти озву че ни) и ди ри гент. Ве ћи на му зи ча ра сви ра по 
не ко ли ко ин стру ме на та, чи ме се про ши ру је ди ја па зон звуч них бо ја. С 
дру ге стра не, људ ски гла со ви су сни мље ни, елек трон ски мо ди фи ко ва ни 
и укљу че ни у елек тро а ку стич ки слој ком по зи ци је. Ти ме се де ли мич но 
оправ да ва жан ров ско од ре ђе ње сви те као пре вас ход но ин стру мен тал не 
ком по зи ци је. Са ма ком по зи тор ка од ре ђу је Ју ри јев круг као „кон церт но 
де ло за ка мер ни ан самбл и елек тро ни ку у из во ђач ком сми слу. Али, у са-
мом на стан ку и зна ча ју со ли стич ких и хор ских гла со ва, као и у њи хо вом 
кон стант ном при су ству у чуј но сти то је – у аутор ској, ком по зи тор ској 
ви зу ри – во кал но-ин стру мен тал на ком по зи ци ја“ (јовановић 2013: 10). 

Зве зда ни град и Ју ри јев круг за сно ва ни су на иде ји Дра га на Жи ва ди-
но ва ко ји сма тра да је „је ди на си ла ко ју чо век још ни је осво јио – гра ви та-
ци ја“ (исто: 9). Због то га он стре ми да над вла да гра ви та ци ју, а пре ла зак у 
бес те жин ско ста ње и одва ја ње од Зе мље, од ње не гра ви та ци је (и, у фи-
ло зоф ском сми слу, од све га ово зе маљ ског) по и сто ве ће ни су са пре ла ском 
(те ле пор та ци јом) у ду хов ну сфе ру. Ово је ин спи ри са ло ком по зи тор ку да 
гла со ве учи ни „бес те ле сним“, тј. да пе ва чи „од кр ви и ме са“ не бу ду при-
сут ни на сце ни, већ да се са мо чу ју њи хо ви „де ма те ри ја ли зо ва ни“, елек-
трон ски тран сфор ми са ни гла со ви ко ји до пи ру из звуч ни ка. По ред сни мље-
них гла со ва, још је дан слој елек тронике чи ни звуч ни ам би јент, кре и ран 
од ра зно род них сни мље них или сем пло ва них зву ко ва, ко ји си му ли ра 
све мир ко ји нас окру жу је. Ти ме је про из ве ден ефе кат као да се пе ва чи 
на ла зе „та мо не где“, „го ре“, „у ор би ти“, од но сно као да слу ша мо ди рек-
тан пре нос из ко смо са.

„У те би је мно штво“: по ли сти ли зам у Ју ри је вом кру гу

При ли ком од ре ђи ва ња фор ме и му зич ког са др жа ја по је ди нач них 
ста во ва, ком по зи тор ка се ру ко во ди ла сво јом му зич ком има ги на ци јом. 
Прем да је у ком по зи ци ју Ју ри јев круг ин кор по ри сан чи тав ли бре то за Зве
зда ни град (уз из ве сна про ши ре ња и мо ди фи ка ци је), текст ни је по де љен 
на пет рав но прав них це ли на, па та ко пр ви став са др жи са мо пр ва два 
„обра ћа ња“ (тек сту ал не це ли не ли бре та), док их тре ћи став са др жи чак 
де вет. Без об зи ра на стил ску ша ро ли кост при сут ну ка ко уну тар по је ди-
нач них ста во ва та ко и на ни воу ма кро фор ме де ла, о че му ће ка сни је би ти 
ре чи, ста во ви су ме ђу соб но по ве за ни ко ри шће њем тех ни ке лајт мо ти ва, 
по го то во у сни мље ним во кал ним де о ни ца ма, као и по ет ско/фи ло зоф ским 
тек стом Дра га на Жи ва ди но ва ко ји се про те же кроз чи та во де ло. 

Про та го ни ста овог оства ре ња је ко смо на ут Ју риј. Он је, из раз ло га 
ко ји ни су об ја шње ни у ли бре ту, до био (или је, мо жда, сам се би до де лио) 
ми си ју да се тран сфор ми ше у но ви, ви ши об лик по сто ја ња. То ком пет 
ста во ва сви те, он се су о ча ва са иза зо вом ко ји је пред њим, а ујед но по ку ша-
ва да ра ци о на ли зу је сво ју стреп њу и да убе ди се бе и дру ге у не у мит ност 
пре о бра жа ја. У пре не се ном сми слу, ово мо же би ти и чо ве ко во су о че ње са 
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не ми нов но шћу окон ча ња ово зе маљ ске ег зи стен ци је. На за вр шет ку ком-
по зи ци је, Ју риј успе шно до вр ша ва тран сфор ма ци ју и до жи вља ва ек ста зу. 
Прем да ни ком по зи тор ка ни ли бре ти ста не спо ми њу Скр ја би на као по-
тен ци јал ну ре фе рен цу, уоча ва мо ја сну ве зу са Скр ја би но вим иде ја ма 
из ло же ним у де ли ма као што су Бо жан стве на по е ма, По е ма ек ста зе, 
Про ме теј и већ спо ми ња ни Увод ни чин за Ми сте ри јум (вид. меДић 2005: 

65–92). По ред то га, упе ча тљи ва је и срод ност са чу ве ним филм ским оства-
ре њем 2001: Оди се ја у све ми ру (2001: A Spa ce Odyssey) пи сца Ар ту ра Клар ка 
(Art hur Clar ke) и ре ди те ља Стен ли ја Кју бри ка (Stan ley Ku brick). По пут 
ко смо на у та Деј ва Ба у ме на (Da ve Bow man), про та го ни сте овог фил ма, 
ко смо на ут Ју риј на кра ју се пре о бра жа ва у – де те (од но сно, у но ви, ви ши 
вид ег зи стен ци је, ко ји пре у зи ма спо ља шњу фор му де те та). По ред то га, 
на зив пе тог ста ва, С_Ви ֳ ан је (Сви та ње), мо же асо ци ра ти на пр ви „став“ 
Оди се је у све ми ру, на зван Освит чо ве чан ства (Dawn of the Man kind), у 
ко јем је као му зич ка под ло га ко ри шћен по че так сим фо ниј ске по е ме Та ко 
је го во рио За ра ту стра (Al so sprach Za ra tu stra) Ри хар да Штра у са (Ric hard 
Stra uss). Ме ђу тим, у фил му 2001: Оди се ја у све ми ру, ка та ли за тор транс-
фор ма ци је је мо но лит, ми сте ри о зни обје кат ван зе маљ ског по ре кла, док 
у Ју ри је вом кру гу не ма очи глед ног спо ља шњег ини ци ја то ра: не ја сно је да 
ли су Ју ри јев пре о бра жај и пре по род по кре ну ти де ло ва њем не ке „ви ше 
си ле“ или су мо ти ви са ни „из ну тра“. 

По што у Ју ри је вом кру гу не по сто ји драм ска рад ња ни ти би ло ка кво 
сцен ско де ша ва ње, му зи ци је до де ље на уло га да пра ти и илу стру је Ју ри-
је ву тран сфор ма ци ју – пре ла зак из јед ног те ла у дру го, из јед не ди мен зи је 
у дру гу, из те жин ског у бес те жин ско ста ње и сл. Ово је оства ре но до след-
ном при ме ном по ли сти ли стич ног ком по зи ци о ног прин ци па, ко ји у Ју ри
је вом кру гу за до би ја ја сну про грам ску уло гу. Ова квим по ступ ком Јо ва-
но ви ће ва се на до ве зу је на де лат ност Ал фре да Шнит кеа (Al fred Schnit tke) 
и Ар ва Пер та (Ar vo Pärt), у чи јим је ком по зи ци ја ма та ко ђе при сут на стил-
ска по ла ри за ци ја у ци љу му зич ког илу стро ва ња и ево ка ци је ван му зич ких 
иде ја (мeDić 2010а: 96–111). На и ме, ком по зи тор ка оства ру је му зич ку по-
ла ри за ци ју су прот ста вље них сфе ра ег зи стен ци је; по ли сти ли стич ни ха ос 
озна ча ва мул ти пли ци ра ност Ју ри је вих иден ти те та и сâм про цес тран сфор-
ма ци је, док мо дал на ди ја то ни ка и ци тат на род не пе сме на кра ју ком по-
зи ци је илу стру ју да је пре о бра жај успе шно окон чан. 

Шнит ке ни је ско вао тер мин по ли сти ли зам (рус. ֲо ли сֳи ли сֳи ка)4 

али га је увео у ши ру те о риј ску упо тре бу сво јим ра дом из 1971. го ди не 
„По ли сти ли стич не тен ден ци је у мо дер ној му зи ци“ (schnittke 2002: 87–90). 

4 Дејвид Хас (David Haas) је истраживао порекло термина полистилизам и, нарочито, 
његову примену у двадесетим и тридесетим годинама прошлог века у оквиру наставног ку-
рикулума из композиције на Лењинградском конзерваторијуму. На основу проучавања тео-
ријског и композиторског деловања Владимира Шчербашчјова, Бориса Асафјева, Дмитрија 
Шостаковича и Гаврила Попова, Хас демонстрира да је полистилистични начин мишљења 
био дубоко укорењен у руској односно совјетској музици тога доба (haas1998).
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У ши рем сми слу, тер ми ном по ли сти ли зам мо гу се об у хва ти ти раз ли чи ти 
исто риј ски и са вре ме ни ви до ви про жи ма ња сти ло ва у окви ру по је ди нач-
них ком по зи ци ја, док се у ужем сми слу тер мин пр вен стве но од но си на 
ства ра ла штво Шнит кеа и ње го вих со вјет ских са вре ме ни ка по чев од сре-
ди не ше зде се тих го ди на про шлог ве ка. Су шти на њи хо вог по ли сти ли стич-
ног иди о ма огле да се у то ме што су пер по ни ра ње и ин тер ак ци ја раз ли чи тих 
сти ло ва пред ста вља ју основ ни гра див ни ма те ри јал ком по зи ци је, при че му 
сва ки стил ски ар те факт има ја сну про грам ску функ ци ју: од но сно, фраг-
мен ти из исто риј ског и ге о граф ског ар хи ва се лек то ва ни су пре ма њи хо-
вом ми ме тич ком и дра мат ском по тен ци ја лу. Ме ђу тим, за раз ли ку од 
Шнит ке о вих екс тра ва гант них ра них по ли сти ли стич них де ла, за сно ва них 
на ко ла жном су пер по ни ра њу хе те ро ге них му зич ких ци та та пре у зе тих 
из све то ва озбиљ не, при ме ње не, по пу лар не и про па ганд не му зи ке, по-
сту пак ко ји ко ри сти Дра га на Јо ва но вић бли жи је Шнит ке о вим ка сни јим 
оства ре њи ма, у ко ји ма је ефе кат по ли фо ни је сти ло ва оства рен си му ли-
ра њем пре по зна тљи вих стил ских ко до ва.5 Та ко су у ком по зи ци ји Ју ри јев 
круг као озна чи те љи раз ли чи тих стил ских фор ма ци ја ко ри шће ни по је-
ди ни ин стру мен ти (нпр. чем ба ло – ба рок, елек трич на ги та ра – рок му зи ка), 
ле ствич ни ни зо ви (нпр. сред њо ве ков ни мо ду си), ин тер пре та тив ни ма ни-
ри (си му ла ци ја „гу сла ња“ у гу да чи ма) и слич но. По себ но су упе ча тљи ве 
ево ка ци је срп ског и ру ског ду хов ног по ја ња (со ли стич ког и хор ског), чи ме 
се ре фе ри ра на стре мље ње ка ду хов ној сфе ри. 

Ме ђу ма ло број ним ци та ти ма из два ја се на род на пе сма из Ре зи је 
(обла сти у Ита ли ји на ста ње не сло ве нач ком на ци о нал ном ма њи ном, ко ја 
го во ри ар ха ич ним ре зиј ским је зи ком); на кра ју по след њег ста ва ова пе сма 
за до би ја уло гу апо те о зе, три јум фа над ово зе маљ ским огра ни че њи ма. Ову 
исту пе сму, али без тек ста, Дра га на Јо ва но вић је ко ри сти ла као гра див ни 
ма те ри јал и у сво јој ком по зи ци ји Ре зиј ска љу бав на пе сма за ок тет ви о лон-
че ла и елек тро ни ку. На два ме ста ком по зи тор ка ко ри сти ауто ци та те: у 
де о ни ци Јуријa (ци тат пре у зет из со ло пе сме Ју риј 3 за глас, фла у ту, хар-
фу и елек тро ни ку), као и у ин стру мен тал ном уво ду за пе ти став (фи гу ра 
у че ле сти је пре у зе та из ком по зи ци је Due ri fles si o ni за кла вир и ги та ру) 
(јовановић 2013). По ред то га, у пр вом ста ву, Ор би ֳ а ли за ция, ком по зи тор-
ка да је је два чуј ну па ра фра зу „суд бин ског мо ти ва“ из Бе то ве но ве Пе те 
сим фо ни је, чи ме се ука зу је на суд бин ску пред о дре ђе ност про це са кроз 
ко ји ће Ју риј про ћи. С дру ге стра не, у че твр том ста ву Ме ֳ о до ло ֱ и, не по-
сред но пред Ју ри јев пре о бра жај, два пу та је ци ти ран кра так фраг мент из 
чу ве ног Ада ђа То ма са Ал би но ни ја, ве ро ват но као сим бол ту ге, ла мен та; 
у тим тре ну ци ма, жен ски лик Она опра шта се са Ју ри јем ка квог је до та да 
по зна ва ла. 

5 У сво јој док тор ској ди сер та ци ји ко ри сти ла сам ок си мо рон ор ган ски еклек ти ци зам 

у ци љу опи си ва ња кон цеп та ко ји је про мо ви сао Шчер башч јов, од ње га пре у зео Шо ста ко вич, 
а од по то њег Шнит ке; на и ме, у њи хо вој по став ци по ли сти ли сти ке, све „мо ра да про ис ти че 
из кон цеп та це ли не“, а опет у окви ру те це ли не мо же мо на ћи „нај ра зно вр сни је и по не кад 
пот пу но нео че ки ва не му зич ке асо ци ја ци је и па ра ле ле“ (meDić 2010b: 36).
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Ли бре то за Зве зда ни град са др жи че ти ри ли ка – по ред Ју ри ја, ту су 
Она, Оп сер ва то ри ја и Ла бо ра то ри ја – док им ком по зи тор ка до да је и му шки 
хор, ко ји не по сто ји у ли бре ту. Ју риј је је ди ни сло је вит, раз вој ни лик, док 
пре о ста ли ли ко ви ту ма че и ко мен та ри шу ње гов пре о бра жај, ње го ве ми-
сли и мо ти ве. По што је Ју риј за ми шљен као су пер би ће у на ста ја њу, као 
не ко „у ко ме је мно штво“ и ко тре ба да пре ва зи ђе ово зе маљ ске око ве и 
огра ни че ња, он је у му зич ком сми слу до ча ран гла со ви ма не ко ли ко пе ва-
ча, ко ји се по сред ством елек трон ских ин тер вен ци ја пре та па ју је дан у 
дру ги. На из ме нич ни ту ма чи ли ка Ју ри ја су Дра го слав Па вле Ак сен ти је-
вић (ба ри тон – по јац), Алек сан дар Но ва ко вић (бас-ба ри тон), Вла ди мир 
Ди нић (лир ски ба ри тон), Иван Де бе љак (те нор), Дар ко Ма нић (бас) и 
Ди ми три је Мла де но вић (де чак). Пре ма ре чи ма ком по зи тор ке, спе ци фич на 
бо ја гла са и на чин пе ва ња пој ца Па вла Ак сен ти је ви ћа пре по зна тљи ви су и 
асо ци ја тив ни: „тем бр пој ца ја сно ука зу је на пра во слав ну (срп ску) тра ди-
ци ју пе ва ња и на ње га лич но, што је и би ла на ме ра. У том сми слу је гла-
сов ни тем бр оства рен као ‘узо рак’.“ (јовановић 2013: 20). С дру ге стра не, 
ком по зи тор ка је же ле ла да по след њи, „пре о бра же ни“ Ју риј про зву чи гла-
сом прет пу бер тет ског де ча ка, чи ме је сим бо ли зо ва на ње го ва ду хов на 
не ви ност и по стиг нут „пре о бра жај и кон траст у му зич ком сми слу, као и 
про чи шће ње од на по ра, те го ба, гре ха и све га оп те ре ћу ју ћег“ (исто: 21). 

Ју ри ју је су прот ста вљен жен ски лик Она – без и ме на, уни вер зал на 
же на. Она го во ри, пе ва и ша пу ће – по не кад на из ме нич но, по не кад исто-
вре ме но, чи ме је оства рен ути сак да пра ти мо њен „ток све сти“, од но сно 
да има мо уви да и у ње не из го во ре не и не из го во ре не ми сли. Она је скеп-
тич на и по ма ло упла ше на, али и по ми ре на са суд би ном и пу на по др шке, 
јер схва та не у мит ност Ју ри је вог пре о бра жа ја. Ње на гла сов на бо ја – ду-
бо ки, озбиљ ни алт (Са ња на Ни ко лић) – мо же асо ци ра ти на мај чин ски 
ар хе тип. 

За раз ли ку од Ју ри ја и Ње, ко ји се по вре ме но упу шта ју у ди ја лог, 
дру га два ли ка – Ла бо ра то ри ја и Оп сер ва то ри ја – је су спо ља шњи по сма-
тра чи и ко мен та то ри зби ва ња, те пред ста вља ју оса вре ме ње ну вер зи ју 
ан тич ког хо ра. Због то га ком по зи тор ка при ме њу је хи је рар хиј ску по де лу 
звуч ног про сто ра: сни мље ни глас Ју ри ја је цен трал но по зи ци о ни ран, глас 
Ње се мо же пре кла па ти са њим или кру жи ти око ње га, док су Оп сер ва то-
ри ја и Ла бо ра то ри ја ис кљу чи во рас по ре ђе не у звуч ни про стор око Ју ри ја. 
Оп сер ва то ри ја кон ста ту је чи ње ни це, а Ла бо ра то ри ја ана ли зи ра и тра жи 
узро ке и об ја шње ња. Лик Оп сер ва то ри је ту ма чи Ане та Илић, со пран ле по 
обо је ног, при јат ног гла са, чи ме се до ча ра ва ње на не у трал ност, док лик 
Ла бо ра то ри је ин тер пре ти ра На та ли ја Мла де но вић, пи ја нист ки ња ко ја се 
овог пу та на шла и у уло зи пе ва чи це. Њен глас је на зал ни ји и гру бљи, а 
де о ни ца ис пу ње на ско ко ви ма и гли сан ди ма, чи ме је звуч но илу стро ва но 
ње но „се ци ра ње“ до га ђа ја. 

Као што сам већ спо ме ну ла, ком по зи тор ка уво ди и му шки хор (тј. ше-
сто чла ни во кал ни ан самбл ко ји је мул ти пли ко ван елек трон ским пу тем), 
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да би по тен ци ра ла ду хов ну сфе ру (пу тем си му ла ци је ру ског хор ског пра-
во слав ног пе ва ња), од но сно, до ча ра ла освит чо ве чан ства (пу тем си му ла-
ци је ар ха ич них ри ту а ла), али и да би ус по ста ви ла род но/пол ну гла сов ну 
рав но те жу, ко ја је до не кле на ру ше на на кон што се Ју риј пре тво ри у де те. 
На за вр шет ку ком по зи ци је, му шки хор и пре о бра же ни Ју риј (де те) пе ва ју 
пе сму ко ја ни је би ла пред ви ђе на ори ги нал ним ли бре том. Пре ма ре чи ма 
ком по зи тор ке, ова пе сма, пе ва на на ар ха ич ном, ста ро сло вен ском, ре зиј ском 
је зи ку, ин кор по ри са на је у Ју ри јев круг у ци љу ево ка ци је пан сло вен ства: 
„У њој по сто је ме ло диј ске ка рак те ри сти ке ко је се мо гу (ако ап стра ху је мо 
текст), сме сти ти и у не ки дру ги сло вен ски про стор. Та ко је, у Ју ри је вом 
кру гу, ова пе сма по ста ла уни вер зал на сло вен ска ме ло ди ја. У из во ђе њу 
му шког хо ра (...) ‘сло вен ство’, као и ‘пан сло вен ство’ је до би ло му зич ко 
уте ме ље ње“ (јовановић 2013: 19).

Ју ри је ва „оди се ја“

У пр вом ста ву Ор би ֳ а ли за ция (тра ја ње 08:34), об ли ко ва ном у ви ду 
ве ли ког му зич ког и дра мат ског кре шен да, упо зна је мо се са Ју ри је вом 
ми си јом. На кон елек трон ског уво да (до пар ти тур не озна ке А), чу је се на-
го ве штај „суд бин ског мо ти ва“ у ин стру мен тал ном ан сам блу, а за тим се 
овај мо тив раз ви ја и тран сфор ми ше у си му ла ци ју гу сла ња у де о ни ци 
ви о ле. Овим по ступ ком ком по зи тор ка су ге ри ше да је Ју риј „чо век из на-
ро да“; при том, уко ли ко гу сле пер ци пи ра мо као сим бол срп ства и/или 
сло вен ства, он да ова мо тив ска тран сфор ма ци ја мо же до ча ра ти и суд бин-
ске иза зо ве по ста вље не пред срп ски на род и ње го ву сло вен ску бра ћу. 
На кон ми сте ри о зног, је два чуј ног ша па та елек трон ски тран сфор ми са них 
гла со ва, пр ви пе ва ни на ступ Оп сер ва то ри је (04:20 на сним ку) на ја вљу је 
Ју ри је ву тран сфор ма ци ју: „И всë су щ ее ото бра жа ет скво зь за у мь и ум в 
ва ку ум.“ Њој се при дру жу је и Ла бо ра то ри ја, а од 06:20 на сту па му шки 
хор ко ји по на вља „ум... за у мь... ва ку ум“, ево ци ра ју ћи не ка кав има ги нар-
ни, при мор ди јал ни ри ту ал. На кра ју од ових ре чи оста је са мо „аум“ („ом“) 
у му шким гла со ви ма, као у тран сцен ден тал ној ме ди та ци ји. Овим по ступ-
ци ма је ево ци ра на не са гле ди вост иза зо ва ко ји је пред Ју ри јем, али и по-
тен ци ра на ду хов ност ко ја из ла зи из окви ра сло вен ске/пра во слав не тра-
ди ци је и об у хва та и пр во бит не, па ган ске ци ви ли за ци је и да ле ко и сточ не 
на ро де.

У дру гом ста ву Су ֲ ра ор ֱ а низм (тра ја ње 08:52) ко нач но упо зна је мо 
и нат чо ве ка Ју ри ја. На кон фре не тич ног, по ли ме трич ног ин стру мен тал ног 
уво да, пр ви на ступ Ју ри ја је нео че ки ва но не жан и лир ски. Ју риј при ме-
ћу је да је Она ту жна, су зних очи ју: „Ви жу вла гу в тво их гла зах, сле зин ки 
сли ли сь в оке ан! И в нем рас тво рил ся твой взгляд.“ Ње го ва ме ло ди ја, у 
мик со ли диј ском мо ду су in Fis, си му ли ра древ ни цр кве ни на пев. Гла сов-
на бо ја пој ца пра ће на је по вре ме ним зву ци ма зво на, што не дво сми сле но 
сме шта Ју ри ја у сфе ру ду хов не пра во слав не му зи ке (При мер 1).
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Пример 1. Пр ви на ступ Ју ри ја

С дру ге стра не, Она је за бри ну та: Она исто вре ме но пе ва и го во ри, 
као да мр мља за се бе (овај ефе кат оства рен је елек трон ском тран сфор ма-
ци јом сни мље них гла со ва), а му шки хор по пут еха „озву ча ва“ и по ја ча ва 
ње не сум ње. Она за ме ра Ју ри ју да се пре спо ро тран сфор ми ше и бри не 
се да га без број ност тран зи ци о них ста ња у ко ји ма се на ла зи за ма ра и 
чи ни струк тур но не ста бил ним. На кон ин стру мен тал ног ин тер лу ди ју ма 
у ко јем се ан ти ци пи ра кул ми на ци о ни мо ме нат чи та ве ком по зи ци је (тј. 
Ју ри је ва тран сфор ма ци ја ко ја ће се де си ти у пе том ста ву), сле ди ди ја лог 
у ко јем Ју риј убе ђу је Њу да је ње гов пре о бра жај не ми но ван. „Мно штво“ 
ста ња у ко ји ма се Ју риј на ла зи илу стро ва но је пре та па њем и пре кла па-
њем гла сов них бо ја у окви ру ње го ве де о ни це, али и по ли сти ли стич ном 
му зи ком ко ја га окру жу је, у ко јој се су че ља ва ју стра вин ски јев ски мах-
ни ти рит мо ви, дис тор зи ра на елек трич на ги та ра и „по ја ње“ елек трон ски 
тран сфор ми са них, ван зе маљ ских гла со ва.

У цен трал ном ста ву Ва ку ум за у мь (трајање 07:10) сме њу ју се од се ци 
у ко ји ма до ми ни ра звуч ност ру ског пра во слав ног пе ва ња му шког хо ра 
(ко ји пре у зи ма текст ори ги нал но на ме њен дру гим про та го ни сти ма) са 
кон траст ним од се ци ма у ко ји ма хор ни је за сту пљен. Овај став је тек сту-
ал но нај гу шћи и емо ци о нал но нај за си ће ни ји. Ла бо ра то ри ја раз от кри ва 
Ју ри је ву ми си ју: „Ње гов ин стинкт је сте не у та жи ва же ља да про дре у су-
шти ну смр ти и осе ти је као исти ни ти из вор жи во та“; сâм Ју риј кон ста ту је 
да око ње га „ди вља оке ан узо ра ка ви шег и ни жег ре да“. Ла бо ра то ри ја ди-
јаг но сти фи ку је Ју ри је ву де пре си ју: „Кад се ње го ва те жња чи ји је сми сао да 
се бес ко нач но ши ри – огра ни чи, у ње му се по ди же мрак.“ Ју риј по твр ђу је 
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да же ли нео гра ни че ну сло бо ду. Она при ме ћу је да је Ју риј упла шен пред 
иза зо вом, али он то не ги ра. Оп сер ва то ри ја по твр ђу је да се од ње га оче ку је 
да на пра ви ево лу тив ни ис ко рак: „Он по ста је би ће ко је је ве ће и са вр ше-
ни је од са мог се бе“. У по след њем од се ку ста ва, Ју ри је ве ре чи из ли бре та 
по ве ре не су „умно же ном“ му шком хо ру: „Не ка се за ко ни бу дућ но сти 
отво ре у ме ни!“ Му зич ки је ово ре ше но на за ни мљив на чин: док че тво-
ро гла сни му шки хор пе ва мо дал ну ме ло ди ју (у дор ском мо ду су in F), 
ин стру мен тал ни део ан сам бла за вр ша ва у раз ли чи то вре ме прет ход ни 
од сек: пре ма ре чи ма ком по зи тор ке, „на ме ра је ства ра ње ути ска ‘раш чи-
шћа ва ња’“ (јовановић 2013: 77).

У че твр том ста ву Ме ֳ о до ло ֱ и (тра ја ње 06:32), Ју риј и Она по но во 
раз ми шља ју о иза зо ву ко ји сто ји пред њим. Oна ка же „У те би је мно штво! 
За то че сто и бр зо уми реш.“ Ци тат Ал би но ни је вог Ада ђа, ко ји се ја вља два 
пу та у ам пли фи ко ва ном, ме ха ни зо ва ном чем ба лу, мо жда су ге ри ше крај 
Ју ри је вог до са да шњег жи во та. Ју риј се са мо а на ли зи ра: „Мом те лу је по-
треб но из ба вље ње од око ва (те же) хе ро ич но сти, око ва (те же) ме то дич но-
сти.“ Му зич ки је ово пра ће но стал ним по ра стом ди на мич ке тен зи је и 
фак тур не гу сти не, као и по ме ра њем (услов но ре че но) „то нал ног“ цен тра 
на ви ше. Тре ћи од сек ста ва (од пар ти тур не озна ке F) до но си кул ми на ци ју: 
Оп сер ва то ри ја и Ла бо ра то ри ја су ус хи ће не али и пре стра ше не не у мит ним 
до га ђа јем, те пе ва ју у ви со ком ре ги стру, у фор ти си мо ди на ми ци. Ла бо-
ра то ри ја при ме ћу је: „Ње го во стре мље ње да на ђе раз лог је уза луд но. Очи-
глед но је да је и он сâм део раз ло га.“ По но во се чу је Ал би но ни јев Ада ђо 

– сим бол окон ча ња јед не фор ме жи во та, док елек трич на ги та ра без дис-
тор зи је (clean) до но си на го ве штај Пе сме из Ре зи је, чи ме се ан ти ци пи ра 
њен на ступ на кра ју пе тог ста ва. 

Пе ти став С_Ви ֳ ан је (трајање 08:50) са сто ји се из два кон траст на, 
ја сно раз дво је на од се ка. У пр вом, Ју риј пе ва: „Ви ша мо ја ре ал ност су рит-
мо ви ко ји ма пул си ра ју све то ви још не ство ре ни“, а Она сми ре но до да је: 
„да би уви део цр ни ло, по тре бан ти је не ко ко би мо гао да ви ди те бе“. 
Ју ри јев за вр шни мо но лог пре тран сфор ма ци је пред ста вља скр ја би нов ску 
мах ни ту али ек ста тич ну кул ми на ци ју; он мо ра и се бе и дру ге да уве ри 
у не ми нов ност оно га што ће се де си ти: „Мој лет је не за у ста вљив про дор 
мо је га би ћа у дру гу су шти ну, у дру го ЈА!... Мо је те ло је не са вр ше но, осу-
ђу је ме на то што је сам, али не же лим да бу дем! Без чи на ве ре Уни вер зум 
не по сто ји!... Ла бо ра то ри јо, Оп сер ва то ри јо, про бај те да из ме ри те мо ју 
ек ста зу!“ Овог пу та „то нал ни“ цен тар се по ме ра на ни же; по на вља се ма-
те ри јал из дру гог ста ва, а глас Ју ри ја се не пре ста но ме ња (При мер 2).

На кон ге не рал па у зе, за по чи ње дру ги од сек, ко ји у пот пу но сти ис пу-
ња ва Пе сма из Ре зи је. Њу из во де ви ше гла сни му шки хор и Ју риј, чи ји је глас 
са да ви со ки ба ри тон, те нор и на кра ју – де те, чи ме је сим бо лич но окон-
ча на ње го ва тран сфор ма ци ја. Че ти ри стро фе Пе сме из Ре зи је да те су уз 
по сте пе ну ре дук ци ју ин стру мен тал ног ан сам бла и пре ла зак у елек трон ски 
ша пат. Овај мо ме нат апо те о зе пра ћен је зву ци ма зво на: Ју риј је по но во 
ро ђен, ха ос мно штва је иш че зао, до сег нут је ду хов ни мир (При мер 3).
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Пример 3. Пе сма из Ре зи је

Пример 2. Мо но лог Ју ри ја пред тран сфор ма ци ју
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Ју ри јев круг Дра га не Јо ва но вић је ду бо ко ми са о но, ка тар зич но и ин-
спи ра тив но де ло ко је отва ра но во по ље из ра жај них мо гућ но сти, кре а тив-
ном и до след ном при ме ном по ли сти ли стич ног ме то да, ко ји је ста вљен у 
функ ци ју илу стро ва ња „про гра ма“ (тј. ли бре та Дра га на Жи ва ди но ва). 
Баш као и Шнит ке пре ње, Дра га на Јо ва но вић ко ри сти по ли сти ли зам да 
би из бри са ла гра ни це из ме ђу про шло сти и са да шњо сти, пре мо сти ла раз-
ли чи те епо хе и ду хов не сфе ре. По ред то га, ком по зи тор ка ве што и кре а-
тив но пре пли ће елек тро а ку стич ки ток са ин стру мен тал ним де о ни ца ма 
из во ђе ним ужи во. Прем да не на пи са на опе ра Зве зда ни град, ко ја тре нут-
но по сто ји са мо као кон цеп ту ал но де ло/про је кат, нат кри љу је Ју ри јев круг 

као ме та текст, она не ути че на ста тус до вр ше но сти Ју ри је вог кру га, ко ји 
је у пот пу но сти не за ви сно, са др жај но и зна чењ ски за о кру же но оства ре ње. 
Ју ри јев круг мо же мо ока рак те ри са ти као ду хов ну му зи ку за но ви ми ле ни
јум; фа сци на ци ја тех но ло ги јом не спу та ва ком по зи тор ку већ је, на про тив, 
ин спи ри ше и по ма же ре а ли за ци ји ње не ме та фи зич ке иде је, ко ја се огле-
да у стре мље њу ка „ви си на ма“ и над вла да ва њу свих огра ни че ња. Ком-
по зи ци ја Ју ри јев круг ни је ли тур гиј ска, ни ти је ве за на за не ку од ре ђе ну 
ре ли ги ју, већ је у пи та њу фи ло зоф ско-ми стич но оства ре ње, на тра гу Скр-
ја би но вих по зних опу са. Све сло вен ски (нат)чо век Ју риј, на кон ду го трај-
не ауто ре флек си је, при хва та суд би ну ко ја му је на ме ње на и про на ла зи 
из вор сна ге у се би са мом, пре не го што се „пре о бра зи у ва ку ум“ и сје ди-
ни са све ми ром, а за тим и по но во ро ди, про чи шћен и осло бо ђен од сте га 
ово зе маљ ских. 
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Ivana Medić

JURIJ’S CIRCLE BY DRAGANA JOVANOVIĆ AS  
A L’ACTE PRÉALABLE FOR THE OPERA A STARRY TOWN 

Summary 

The topic of this paper is a new piece by the Serbian composer Dragana Jovanović 
(1963–) with an intriguing title: Jurij’s Circle – A Teleportational Suite for the Opera for 
a Chamber Orchestra and Electronics (2013). This composition was inspired by a 
libretto for the opera A Starry Town, which has still not been written. The creator of the 
libretto is a Slovene director and multimedia artist Dragan Živadinov (1960–). The suite 
Jurij’s Circle is envisioned in such a way that is anticipates the opera A Starry Town which 
would emerge from it (although we do not know when). The paper discusses the status of 
the composition Jurij’s Circle as an “introductory act”, which is a digest of the future 
opera and simultaneously sublimes the idea which (might be) developed in it. Besides 
that, the paper observes the compositional-technical means used in the realization of the 
suite Jurij’s circle with special reference to the author’s reliance on the heritage of Russian 
(Soviet) polystylism. 

Key words: Dragana Jovanović, Dragan Živadinov, Jurij Baturin, Jurij’s Circle, A 
Starry Town, modern opera, suite, electroacustic music, Neue Slowenische Kunst, Alek-

sandar Skrjabin, Introductory Act, Alfred Schnittke, polystylism. 
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