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ТЕ О РИЈ СКИ СПОЈ ЕТ НО МУ ЗИ КО ЛО ГИ ЈЕ  
И СТУ ДИ ЈА ПЕР ФОР МАН СА НА ПРИ МЕ РУ  

КОН ЦЕР ТА: ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ КАО ОБ ЛИ КО ТВОР НИ  
ПРО ЦЕС СТА РО ГРАД СКЕ МУ ЗИ КЕ**

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду по ла зи се од ма те ри ја ла ре пре зен та тив ног за раз у ме ва-
ње жан ра ста ро град ске му зи ке. Нај пре је пред ста вље на те о ри ја сту ди ја пер фор ман са 
(из во ђе ња) и ње на ве за с ет но му зи ко ло ги јом, уз на гла ша ва ње ме то де уче снич ког по-
сма тра ња ко ја је ком би но ва на с оста лим ис тра жи вач ким тех ни ка ма (ин тер вју, ана ли за 
би о граф ских и дис ко граф ских из во ра). Сту ди ја слу ча ја у ко јој се раз ма тра ди на ми зам 
из вед бе ста ро град ских пе са ма је сте кон церт Звон ка Бог да на у Бе о гра ду. Му зич ки 
па ра ме три ко ји су кључ ни у том гра да циј ском об ли ко ва њу је су тем по, ме тро ри там, 
то на ли тет (уз ни јан се ин тер пре та тив не ре а ли за ци је му зи ча ра, ко је мо гу би ти те ма 
му зич ко кри тич ког тек ста).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: из во ђе ње, из вед ба, сту ди је пер фор ман са, ет но му зи ко ло ги ја, 
ста ро град ска му зи ка, кон церт, Звон ко Бог дан.

Увод
Из во ђе ње се сма тра бит ним ко му ни ка циј ским про це сом ко ји је 

до при нео очу ва њу град ске на род не му зи ке и ко ји спе ци фич но струк-
ту ри ше ста ро град ску му зи ку. Сто га ће би ти пред ста вље не сту ди је из-
во ђе ња, њи хо ва по ве за ност с му зи ком и ути цај на ет но му зи ко ло ги ју. 
Сту ди је пер фор ман са су фун ди ра не у те а тро ло шким на уч ним те ма ма 
и ала ти ма и још увек су мно го за сту пље ни је у ан гло фо ној ли те ра ту ри 

* ma ri ja dum nic@yahoo.com
** Текст је ре зул тат ра да на про јек ту Иден ти те ти срп ске му зи ке од ло кал них до гло

бал них окви ра: Тра ди ци је, про ме не, из а зо ви (ОН 177004), ко ји из во ди Му зи ко ло шки ин сти тут 
СА НУ у Бе о гра ду, а фи нан си ра га Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре-
пу бли ке Ср би је. Део ис тра жи ва ња оба вљен је у окви ру про јек та Оде ље ња за сцен ске умет-
но сти и му зи ку Ма ти це срп ске Му зи ка и те а тар: Мо да ли те ти са по сто ја ња у на ци о нал ној 
прак си мо дер ног до ба.
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не го до ма ћој. Овај чла нак ће ука за ти на је дан кон текст из во ђе ња – со-
ли стич ки кон церт, чи ме ће се при кључи ти на пи си ма ко ји се ба ве на-
род ном му зи ком у сцен ским окол но сти ма.

Иа ко је из во ђе ње пред у слов сва ког му зич ког до га ђа ја и ар те фак-
та, оно ни је он то ло шки пр о бле ма ти зо ва но у ет но му зи ко ло шким ра-
до ви ма, а чак су и рет ки ра до ви ко ји за го ва ра ју ну жност ана ли зе свих 
еле ме на та из во ђе ња (ви д. нпр. brucKhardtQureshi 1987). На рав но, 
про у ча ва ње из во ђе ња је сте је дан од нај ва жни јих ет но му зи ко ло шких 
по сту па ка, бу ду ћи да је то осно ва те рен ског ра да би ло ко јег да љег ме-
то до ло шког усме ре ња. Аспек ти ко ји се нај че шће у ет но му зи ко ло ги ји 
раз ма тра ју је су му зич ко-по ет ски текст, тех ни ка, ква ли тет, кон текст и 
функ ци ја из во ђе ња, од но сно на чи ни на ко ји се од ре ђе ни му зич ко-фол-
клор ни текст ре а ли зу је. Са вре ме на ис тра жи ва ња све ви ше из у ча ва ју 
ин тер ак тив ност и ма те ри јал ност из во ђе ња, чи ме се фо кус из ме шта с 
му зич ко-по ет ског тек ста на сам про цес и уче сни ке истог. По ред то га, 
чак се и про це ду ра на уч ног ра да у ли те ра ту ри све че шће (и још увек 
екс пе ри мен тал но) по сма тра као из во ђе ње (нпр. macKiNlay 2010). Oвде 
ће би ти пред ста вље ни на чи ни на ко је се из во ђе ње мо же пр о бле ма ти-
зо ва ти, као и по став ке сту ди ја пер фор ман са (до слов ни пре вод ко ји се 
сре ће у но ви јој ли те ра ту ри за сту ди је из во ђе ња) ко је се мо гу при ме-
ни ти у етн омузиколо шкoм  ис тра жи ва њу са вре ме ног по сто ја ња ста ро-
град ске му зи ке, у кон крет ним слу ча је ви ма – у Бе о гра ду у са вре ме ном 
тре нут ку.

Из во ђе ње за ста ро град ску му зи ку има по себ ну ва жност, јер је упра-
во тај про цес до при нео одр жа ва њу град ске на род не му зи ке од дру ге 
по ло ви не де вет на е стог ве ка до да нас, ка да је и да ље чи ни из у зет но 
ви тал ним, нео ка ме ње ним фе но ме ном, на ро чи то у ка фан ском кон тек-
сту. Ста ро град ска му зи ка, као во кал но-ин стру мен тал но из ве де на са вре-

ме на но стал гич на (исто ри зо ва на или кон стру и са на) ре ги о нал на по пу-
ла р на прак са за сно ва на на сти лу не ка да шње град ске на род не му зи ке 
(на ста ја ле од дру ге по ло ви не де вет на е стог ве ка до Дру гог свет ског ра та) 
и кон тра сти ра њу но во ком по но ва ној на род ној му зи ци, у му зич ком сми-
слу под ра зу ме ва украт ко: ре а ли за ци ју у окви ру дур/мол си сте ма; ши рок 
ме ло диј ски ам би тус; јед но гла сно пе ва ње (с мо гућ но шћу по ја ве пра те-
ћег гла са); par lan do ru ba to или од ре ђен ме тро рит мич ки си стем ко ји 
асо ци ра на пле сну функ ци ју, као и ком би на ци ју ова два си сте ма; ин стру-
мен тал ну прат њу (там бу ра шки или ad hoc аку стич ни са ста ви ко ји 
са др же ме ло диј ску /нај че шће ви о ли на или кла ри нет/, рит мич ко-хар-
мон ску /ги та ра, ха р мо ни ка/ и ба со ву /кон тра бас/ де о ни цу); фо р мал ну 
по де ље ност на стро фе уз мо гућ ност по ја ве ре фре на; ри мо ва не по ет ске 
тек сто ве нај че шће лир ске те ма ти ке.
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Те о риј ски оквир – сту ди је пер фор ман са и ет но му зи ко ло ги ја

Те о риј ски пра вац ко ји се ба ви исто риј ским, кон цеп ту ал ним и тех-
нич ким про бле ми ма из во ђе ња, сту ди је пер фор ман са, из во ђе њем озна-
ча ва рад њу, де ло или ак ци ју, а то прак тич но мо гу би ти: игра, ри ту ал, 
спорт, за ба ва, из во ђач ке умет но сти, сва ко днев но из во ђе ње дру штве-
них, про фе си о нал них, род них, ра сних или кла сних уло га, за тим ис це-
ље ње, ме ди ји, ин тер нет (jovićević 2007a: 13–14). Ге не рал но, сту ди је 
пе р фор ман са ба ве се из во ђе њем као сва ким „об но вље ним“, уве жба ним 
људ ским по на ша њем, „ко је са др жи у се би пу ко ти ну из ме ђу из во ђе ња 
и су бјек та у ко ју је сме ште на дру штве ност“; умет нич ким из во ђе њем; 
мо гућ но сти ма ан тро по ло шког ме то да „не по сред ног уче шћа“ (ен гле ски: 
par ti ci pant ob ser va tion); сво јим ак тив ним уче ство ва њем у дру штве ним 
про це си ма (исто). Сту ди је пер фор ман са, као ти пич на пост мо дер на 
те о риј ска плат фор ма (ви ше у: schechNer 2002: 129–166), то ком свог по-
сто ја ња су ко ри сти ле и син те ти са ле при сту пе раз ли чи тих ди сци пли-
на: из во ђач ких умет но сти, дру штве них на у ка, исто ри је, сту ди ја ро да, 
се ми о ти ке, ки бер не ти ке, те о ри ју ме ди ја и по пу лар не кул ту ре, сту ди ја 
кул ту ре итд. (schechNer 2002: 2). Осим то га, „у сту ди ја ма пер фор ман-
са пи та ња оте ло вље ња, ак ци је, по на ша ња и за сту па ња се раз ма тра ју 
ин тер кул ту рал но“ (schechNer 2002: 2). Пре ма Ри чар ду Шек не ру (Ric-
hard Schec hner), еми нент ном те о ре ти ча ру пер фор ман са, „из во ди ти“ 
мо же зна чи ти: би ва ње (по сто ја ње), рад њу (по сто је ћа ак тив ност), по ка-
зи ва ње рад ње (ука зи ва ње и при ка зи ва ње рад ње, из во ђе ње), об ја шња-
ва ње „по ка зи ва ња рад ње“ (до мен сту ди ја пер фор ман са) (schechNer 2002: 
28). Кључ ном пре ми сом сва ког из во ђе ња Шек нер сма тра об но вље но 
по на ша ње, јер је то жи во ис ку стве но по на ша ње из се ћа ња ко је из во ђач 
тре ти ра као што ре ди тељ тре ти ра филм ску тра ку (schechNer 2002: 34). 
Шек нер је та ко ђе на пра вио ди стинк ци ју из ме ђу „је сте“ и „као“ пер-
фор ман са, од но сно не че га што то је сте по свом кон тек сту и кон цеп ту, 
и сва ке мо гу ће ак ци је или ства ри ко ја се мо же у том све тлу са гле да-
ва ти (schechNer 2002: 38–40). Иа ко је че сто у тек сто ви ма из ове обла-
сти на гла ше на пер фор ма тив ност му зи ке, са ма умет ност пер фор ман са 
(per for man ce art) углав ном се по сма тра као фе но мен бли зак драм ској 
умет но сти по сво јој ре а ли за ци ји, те је та ко и Шек нер про цес из во ђе ња/
из вед бе са гле дао као вре мен ско-про стор ну се квен цу са ста вље ну од: 
ве жбе, ра ди о ни це, про бе (што све чи ни про то пер фор манс); за гре ва ња, 
јав ног пер фор ман са, до га ђа ја/кон тек ста ко ји са др же јав ни пер фор манс, 
сми ри ва ња (што све чи ни пер фор манс); кри тич ких од го во ра, ар хи ви ра-
ња, успо ме на (што пред ста вља ре зул та те, од но сно по сле ди це це ло куп-
ног про це са) (schechNer 2002: 225). Овај мо дел као осно ва дра ма тур шке 
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ана ли зе је при мен љив и на при ме ри ма му зич ких из во ђе ња, па и оних 
у ве зи са ста ро град ском му зи ком (Думнић 2014; dumNić 2016).

То ком 1960-их и 1970-их го ди на ве ли ки ути цај на сту ди је пер фор-
ман са из вр ши ле су ан тро по ло ги ја и со ци о ло ги ја, ко је су „по ка за ле ве-
ли ко ин те ре со ва ње за про у ча ва ње кул тур них и дру штве них до га ђа ја 
као пер фор ман са, од но сно за про у ча ва ње дру штве ног жи во та пре ма 
ана ло ги ји са сцен ским и те а тар ским пред ста ва ма“ (vujaNović 2007a: 
22), чи ме се ра све тли ла слич ност из ме ђу умет нич ког и из во ђе ња би ло 
ко јег кул ту рал ног ар те фак та (vujaNović 2007a: 23). Ово је та ко ђе зна-
чи ло и по сма тра ње сва ко дне ви це као из во ђе ња, те се сто га „би ло ко је 
из во ђе ње ко је се са сто ји од фо ку си ра них, ја сно озна че них об ли ка по-
на ша ња ко ја су по себ но на пра вље на/при пре мље на за по ка зи ва ње, 
мо же на зва ти кул ту рал ним пер фор ман сом“ (jovićević 2007б: 29). Зна-
чај ну уло гу у мно гим ри ту а ли ма има ју му зи ка и плес, па је успе шна 
при ме на ових по став ки у ет но му зи ко ло ги ји по све мо гу ћа. Осим то га, 
усме но пре но ше не тра ди ци је су по сво јој би ти пер фор ма тив не, те су 
по год не за раз ма тра ња из пер спек ти ве сту ди ја пер фор ман са (ви ше у: 
pelias,vaNoostiNg 2003: 219). Па ра ле лу из ме ђу ри ту а ла и по зо ри шне 
пред ста ве, од но сно пер фор ман са, уста но вио је Вик тор Тар нер (Vic tor 
Tur ner – turNer 1989), јер „не ма дру штва без ме та ко мен та ра (…) ко је не 
пред ста вља са мо чи та ње о соп стве ном ис ку ству, већ ин тер пре та тив но 
упри зо ре ње тог ис ку ства“ (jovićević 2007б: 42). По себ ну фа сци на ци ју 
пред ста вља ли су ри ту а ли тран сфор ма тив них ини ци ја циј ских об ре да 
и они ко ји под ра зу ме ва ју тран сна ста ња из во ђа ча, због пре ла ска из сва-
ко днев ног у дру га чи је ста ње. У про у ча ва њу об ре да Тар нер је при ме нио 
кон цеп ци ју Ар нол да ван Ге не па (Ar nold van Gen nep) пре ма ко јој се 
об ред пре ла за де ли на три фа зе – пре ли ми нал ну, ли ми нал ну и пост-
ли ми нал ну – при че му се сам пре ла зак де ша ва у ли ми нал ној, то ком 
ко је је осо ба „у сре ди ни“ – из ме ђу дру штве них ка те го ри ја или лич них 
иден ти те та, а ри ту ал но вре ме по ста је „ни шта“ (schechNer 2002: 66). 
Ве зу ју ћи по јам ли ми нал ног за об ре де не раз ви је них дру шта ва, Тар нер 
је из вео по јам ли ми но ид ног, ко ји је ка рак те ри сти чан за за пад но ли бе-
рал но ка пи та ли стич ко дру штво и од но си се на игра ње уло га у вре ме 
до ко ли це (jovićević 2007б: 43). Та ди фе рен ци ја ци ја оба ве зних и до бро-
вољ них ак тив но сти омо гу ћа ва раз ли ко ва ње кул ту рал ног и умет нич ког 
пер фор ман са (jovićević 2007б: 43). Шек нер је уви део да се сви пер фор-
ман си са сто је од ри ту а ли зо ва них по кре та или зву ко ва, а по себ но је 
на гла сио раз ли ку из ме ђу са крал них и се ку лар них ри ту а ла (schechNer 

2002: 53). Пре ма ње го вом ми шље њу, мо гу се ана ли зи ра ти: струк ту ре 
(ка ко ри ту а ли из гле да ју и зву че, ка ко се из во де, ка ко ко ри сте про стор 
и ко их из во ди), функ ци је (шта ри ту а ли чи не за ин ди ви дуе, гру пе и 
кул ту ре), про це си (под вла че ње ди на мич но сти ри ту а ла), ис ку ства (ка ко 
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је би ти „у“ ри ту а лу) (schechNer 2002: 56). У ши ро кој те о ре ти за ци ји, 
ис та као је и ве зу с игром (a ти ме по сред но и пле сом, ко ји је као умет-
ност уско по ве зан с му зи ком и дра мом) де фи ни шу ћи пер фо р манс „као 
ри ту ал но по на ша ње усло вље но/про же то игром“ (schechNer 2002: 89). 
Тре ба спо ме ну ти и ту ма че ња Ери ке Фи шер Лих те (Eri ka Fischer Lic hte) 
из Не мач ке ко ја основ ним ка рак те ри сти ка ма пер фор ман са сма тра ме-
ди јал ност, ма те ри јал ност, се ми о тич ност и есте тич ност (Fischerlichte 

2014: 18–19).
С дру ге стра не, до при нос сту ди ја ма пер фор ман са ан тро по ло ги је 

и срод них ди сци пли на, ме ђу ко ји ма је и ет но му зи ко ло ги ја, је сте ви ше-
струк. Нај пре, ис тра жи вач ки ме тод уче снич ког по сма тра ња ко ји под-
ра зу ме ва ин сај дер ски-а-на уч ни ис тра жи вач ки про цес при ме њен је у 
сту ди ја ма пер фор ман са (schechNer 2002: 1), а сам те рен ски рад у слу-
жби раз у ме ва ња од ре ђе не кул ту ре по чео је да се схва та као спој на у ке 
и жи во та, тј. – из во ђе ње (ramNariNe 2009: 223). На кон то га, осве шће на 
је и од го вор ност те рен ског и на уч ног ра да, што је до ве ло до ет но му зи-
ко ло шког дру штве ног ак ти ви зма кроз по ље при ме ње не ет но му зи ко-
ло ги је (ви ше у: araújo 2008), свој стве ног и умет ни ци ма пер фор ман са. 
У ет но му зи ко ло ги ји је зна чај из во ђач ког ис ку ства по стао ин сти ту цио-
на ли зо ван ета бли ра њем кон цеп та би му зи кал но сти, од но сно оба ве зног 
са вла да ва ња стра не му зич ке кул ту ре (или ви ше њих) у обра зо ва њу 
ра ди сти ца ња ле ги ти ми те та у на уч ном дис кур су (ви ше у: hood 1960). 

То је до при не ло кон цеп ту а ли за ци ји ет но му зи ко ло шких уло га у на у ци, 
из во ђа штву и пе да го ги ји (trimillos 2004).

Му зи ка, као из во ђач ка умет ност, и фол кло р ни ри ту а ли је су углав-
ном цен трал не обла сти ет но му зи ко ло шког ин те ре со ва ња, а би ли су 
по на о соб пред ме ти ути цај них ра до ва из обла сти сту ди ја из во ђе ња 
(нпр. godlovich 2003; turNer 1989), па и са ак цен том на те а тар ској ди-
мен зи ји пер фор ман са по пу лар не му зи ке (нпр. auslaNder 2004). Уста-
но вље на раз ли ка кључ них ди стинк тив них тер ми на при мен љи ва је и 
на пред ста вља ње ет но му зи ко ло шких при сту па про бле му из во ђе ња у 
ши рем сми слу. Та ко се раз ли ку ју пој мо ви из вед бе (per for man ce), фе но-
ме на из во ђе ња, ње го вог ма те ри јал ног про из во да или ре зул та та; из во ђе ња 
(per for ming), про це са, прак се; али и пер фор ма ти ва, „го вор них чи но ва 
чи је се зна че ње оства ру је њи хо вим би хе ви о рал ним из вр ше њем“ (šuva
Ković 2003: 454). По то ме, на ве де на усме ре ност на му зич ко-фол клор не 
тек сто ве по ду да ра се с из у ча ва њем из вед бе, фо ку си ра ност на про це су-
ал ност про дук ци је му зич ког фол кло ра ана лог на је из у ча ва њу из во ђе ња, 
док се ет но му зи ко ло шко из во ђе ње на у ке мо же сма тра ти пер фор ма ти вом. 
Ка ко је из у ча ва ње му зич ко-фол клор не из вед бе мо гу ће пр о бле ма ти зо-
ва ти и из дру гих ме то до ло шких осно ва, би ће при ка за ни кон цеп ти ко ји 
се мо гу уве сти и ко ри сти ти у раз ма тра њу из во ђе ња (и пер фор ма ти ва).
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Увре же но у тра ди ци о нал ним (ет но)му зи ко ло шким при сту пи ма 
кла сич ној, фол клор ној и по пу лар ној му зи ци је сте по сма тра ње из во ђе ња 
као ре про дук ци је или ре а ли за ци је пар ти ту ре (ramNariNe 2009: 222). 
Ме ђу тим, у са гле да ва њу му зи ке кључ но је ње но по сто ја ње као из во-
ђе ња, од но сно прак се и ин тер ак тив ног про це са (ramNariNe 2009: 221). 
Осим ис тра жи ва ња де ша ва ња у то ку му зич ког про це са, све ви ше је 
по че ло да се про у ча ва те ло ко је из во ди – ње го ве нео п ход не фи зич ке 
и мен тал не ве шти не, али и дру штве ни ста тус (ви ше у: iNglis 2006). 

Ве о ма су ва жна по ста ла пи та ња из вед бе них уло га и иден ти те та из во-
ђа ча и пу бли ке (ко ја су де тер ми ни са на ро дом, ет ни ци те том, кла сом и 
оста лим), јер му зич ко из во ђе ње не са мо да ре флек ту је дру штве ни жи вот 
него га и об ли ку је, та ко да се из у ча ва ју и ње го ве дру штве не и по ли тич ке 
ди мен зи је (ramNariNe 2009: 223, 227, 231). Функ ци је му зич ког из во-
ђе ња мо гу би ти ви ше стру ке: „обе ле жа ва ње жи вот них до га ђа ја, за ба ва, 
обра зо ва ње, пре но ше ње зна ња (му зич ког, есте тич ког, дру штве ног, 
исто риј ског), по сре до ва ње из ме ђу нат при род ног и при род ног све та, 
ле че ње, обе ле жа ва ње иден ти те та, про ме на иден ти те та, про ме на пси-
хо ло шког ста ња, ус по ста вља ње ко му ни ка ци је, из ра жа ва ње људ ске креа-
тив но сти и емо ци о нал но сти, са мо и зра жа ва ње, ожи вља ва ње пре де ла, 
де мон стра ци ја мо ћи“ (ramNariNe 2009: 230). Ипак, иа ко се у при ме ни 
сту ди ја пер фор ман са те жи по сма тра њу и из во ђе ња у сва ко дне ви ци, 
му зич ком из во ђе њу се че сто при сту па као умет нич ком (са мим тим 
спе ци јал ном) због ње го вих ко му ни ка тив них мо гућ но сти (ramNariNe 

2009: 225), обез бе ђе них спе ци фич ном ве шти ном, ме ди јем и сце ном.
Основ не те о риј ске по став ке ком пле мен тар но сти ет но му зи ко ло ги је 

и сту ди ја пер фор ман са пред ста вље не су у ско ра шњој до ма ћој ли те ра-
ту ри (Думнић 2014), а сва ка ко их тре ба овом при ли ком де таљ ни је 
ис пи та ти, уз кра ће под вла че ње прет ход них ре зул та та. Ако су „ре жи-
ра ни или не ре жи ра ни до га ђа ји за сно ва ни као умет нич ки ра до ви ко је 
умет ник или из во ђа чи ре а ли зу ју пред пу бли ком“ (šuvaKović 2003: 451) 
– из во ђе ња (пе р фор ман си), они се мо гу ана ли зи ра ти на осно ву сле де-
ћих кри те ри ју ма: ме ста из во ђе ња, ау то ра и/или из во ђа ча, до га ђа ја, ме-
ди ја, вр ста ак тив но сти (исто), а по сле дич но се та ко мо же ана ли зи ра ти 
и из вед ба. На при ме ру ста ро град ске му зи ке у Ср би ји се по кри те ри ју-
ми ма ко је је на вео Шу ва ко вић мо гу пра ти ти из во ђе ња: у вој во ђан ском 
се лу и у Бе о гра ду; у ин тер пре та ци ји ром ских и не ром ских из во ђа ча, 
ама те ра и обра зо ва них му зи ча ра; при ли ком кон церт ног, ка фан ског и 
кућ ног му зи ци ра ња; у из вед би ужи во и у са вре ме ним ме ди ји ма, у раз-
ли чи тим му зич ким са ста ви ма; на свад би, у сло бод ном вре ме ну и та ко 
да ље; а ди ја хро ниј ско са гле да ва ње сва ка ко би овај мо дел учи ни ло сло-
же ни јим. По сле дич но се ана ли за мо же при ме ни ти и на па р ти ку лар не 
из вед бе, као што ће у на став ку тек ста би ти слу чај. Из во ђе ње, укљу чу ју ћи 
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ње гов кон текст, кон си ту а ци ју и текст (ка ко је де фи ни са но у Закић 2008: 
219), пред ста вља ва жан про цес у окви ру об у хват ни јег про це са тра ди-
ци о на ли за ци је на род не му зи ке, а след стве но то ме и у окви ру па ти ни за-
ци је град ске на род не му зи ке ко јом се на па ја жа нр ста ро град ске му зи ке. 
Ов де пред ло же ни ана ли тич ки ме тод до при но си ет но му зи ко ло ги ји та ко 
што опи су је изо ло ва ну из вед бу чи ји је ди на ми зам спе ци фи чан за тра-
ди ци ју и из во ђе ње град ске на род не му зи ке.

Ме то да ис тра жи ва ња као тач ка пре се ка те о ри ја
Вр ста те рен ског ра да ко ји се на овом ме сту сма тра спој ни цом ет но-

му зи ко ло ги је и сту ди ја из во ђе ња је сте уче снич ко по сма тра ње (pa r ti
ci pant ob ser va tion), а ко ри сте је и дру ге на у ке. Пло до твор на је у ком-
би на ци ји с кван ти та тив ном ме то дом као што је ан ке та – ако је реч о 
ве ћим узор ци ма, а са свим по у зда не и ет но му зи ко ло шки ре ле вант не 
ре зул та те да је у ком би на ци ји с ква ли та тив ним ис пи ти ва њем у ви ду 
(по на вља ног) по лу струк ту ри са ног ду бин ског ин тер вјуа. Де фи ни ци ја 
ко јом се ов де ру ко во ди гла си:

(Уче снич ко по сма тра ње је) про цес у ком је по сма трач при су тан у 
дру штве ној си ту а ци ји ра ди ис тра жи ва ња. По сма трач је у не по сред ној 
ве зи с по сма тра ни ма и при ку пља по дат ке уче ству ју ћи у њи хо вом окру-
же њу. Да кле, ис тра жи вач је део кон тек ста ко ји ис тра жу је и та ко ђе ути че 
на ње га и мо ди фи ку је га. Уло га ис тра жи ва ча мо же би ти фор мал на или 
не фор мал на, ду го роч на или крат ко роч на, ин те грал на или пе ри фер на 
(schwartz,greeNschwartz 1955: 344).

Свр ха ове тех ни ке је сте да раз ви је раз у ме ва ње ком плек сних дру штве-
них по став ки и од но са хо ли стич ким са гле да ва њем (bogdaN 1973: 303).

Ова ме то да се са гле да ва у сту ди ја ма пер фор ман са као из во ђе ње 
дру штве не уло ге, од но сно као спе ци фич но по на ша ње у од ре ђе ном до-
га ђа ју ко ји се на тај на чин бо ље раз у ме ва. Мо же се ре ћи да je за про-
у ча ва ње ста ро град ске му зи ке нео п ход но ис ку си ти ре а лан кон текст 
ње ног из во ђе ња, али о њој се не мо же ство ри ти на уч ни на ра тив уко-
ли ко се са мо из во ди, већ је нео п ход но по зна ва ње ње ног исто ри ја та и 
дис кур са.

Те рен ско ис тра жи ва ње је под ра зу ме ва ло по вре ме не и у за ви сно сти 
од ре зи ми ра них ре зул та та ре дун дант не ис тра жи вач ке оби ла ске са 
опре мом за сни ма ње и без ње. По се те су услед по зна ва ња ма те ри ја ла 
као пре зент ног и по пу лар ног у Бе о гра ду („те ре на код ку ће“ – ви ше у: 
stocK,chieNer 2008) би ле са др жај не, с об зи ром на то да про цес му зич-
ког из во ђе ња у ис тра жи ва ном пе ри о ду од 2010. до 2016. го ди не има 
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тра ди ци о на лан оквир и ма ње-ви ше стан дар дан ре пер то ар у ка фан ским 
и кон церт ним окол но сти ма. Бе ле же ни су нај че шће ком плет ни ви ше ча-
сов ни на сту пи (с па у за ма), у ци љу са гле да ва ња ин те грал ног из во ђач-
ког про це са, као и му зич ких аспе ка та ста ро град ске му зи ке. Уче снич ко 
по сма тра ње на кон цер ту под ра зу ме ва ло је ак тив но уче ство ва ње у му-

зич ком до га ђа ју у свој ству при пад ни ка пу бли ке. За раз у ме ва ње да тог 
ти па кон цер та би ло је нео п ход но по зна ва ње функ ци о ни са ња про це са 
ка фан ског из во ђе ња ста ро град ске му зи ке, а о ње му ће ви ше ре чи би ти 
у за себ ном ра ду због дру га чи јег устрој ства.

Слу чај кон церт ног из во ђе ња – Звон ко Бог дан  
уз прат њу там бу ра шког ор ке стра

Јав ним кон цер том уоп ште но се сма тра „му зич ка при ред ба на ко јој 
се из во де ком по зи ци је пред ве ћим бро јем слу ша ла ца“ (petrov 2011: 177). 
Овом при ли ком не ће би ти раз ма тра ни нпр. ко ла жни и фе сти вал ски 
кон цер ти, већ со ли стич ки као нај ја сни ји за при ка зи ва ње спе ци фич не 
из во ђач ке ди на мич но сти. Кон церт се ов де сма тра ти пич ним ви дом 
пред ста вља ња у му зич кој умет но сти, те је као та кав аде ква тан пред-
ло жак за при ме ну да те ана ли зе. На рав но, у ме та фо рич ном схва та њу, 
спек такл (па и кон церт) мо же има ти и еле мен те ри ту а ла и свет ко ви не 
(ви ше у: лукићкрстаноВић 2010: 43–53).

До ми нант на фи гу ра у жан ру ста ро град ске му зи ке да нас не са мо 
у Ср би ји је сте Звон ко Бог дан (ро ђен 1942. у Сом бо ру) – он је са сво јим 
пра те ћим там бу ра шким са ста вом (у раз ли чи тим фор ма ци ја ма по ве ли-
чи ни) ре фе рент на вред ност у из во ђе њу ста ро град ске му зи ке, у ко ло-
кви јал ном жар го ну го то во си но ним за жа нр ко ји је и ино ви рао, па су 
раз мо тре ни ње го ви кон церт ни на сту пи у Бе о гра ду, уз пот по ру ко ју 
обез бе ђу ју ин тер вјуи, ау то ри зо ва на би о гра фи ја и пу бли ко ва на дис ко-
гра фи ја. Спе ци фич ност ње го ве ин тер пре та тор ске и ау тор ске фи гу ре 
огле да се у про мо ви са њу ста ро град ске му зи ке на ком плет ној ре ги о-
нал ној по пу лар ној му зич кој сце ни и, што је по себ но ва жно за ову те му, 
у спе ци фич ном ди на ми зо ва њу из вед бе по мо ћу спле то ва. „Рав ни чар ски 
шан со њер“ (ка ко је осло вљен у ме ди ји ма због вој во ђан ске афи ли ра-
но сти) да нас у Бе о гра ду јав но на сту па на го ди шњим со ли стич ким кон-

цер ти ма у Са ва цен тру, а прет ход них го ди на и у окви ру јед не ве че ри 
на бе о град ском фе сти ва лу пи ва („Bel gra de Be er Fest“). Ов де ће би ти 
раз мо трен кон церт из 2013. го ди не (23. но вем бар), упри ли чен у Са ва 
цен тру по во дом обе ле жа ва ња че тр де сет и пет го ди на ње го вог кан тау-
тор ског ра да (Сва ке но ћи те би пе вам). Да на шњи кон цер ти су за ни мљи-

ви и по то ме што од ра жа ва ју дра ма тур ги ју ње го вих не ка да шњих ка фан-
ских на сту па у бе о град ском Хо те лу „Уни он“.
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Те шко сам од Са ва цен тра на пра вио „Уни он“. Али сам се тру дио 
мо жда не ком ма лом при чом да сма њим тај про стор и да при бли жим 
љу де, бли же се би, и да не бу де мо гла сни и да до жи ви мо ту при чу, ту 
ат мос фе ру што ау тен тич ни је, за то што је у ма лом про сто ру без ве ли ке 
га ла ме мно го лак ше на пра ви ти при чу. (…) То је мно го дру га чи је за то 
што ту не ма је ла и пи ћа. И мно го је дру га чи је што је то огро ман про стор 
ко ји са мо се ди и слу ша (БоГДан 2015).

Ра ни ја ка фан ска из во ђе ња су би ла кључ на за ди на ми за ци ју Бог-
да но вих спле то ва по ко ји ма је по стао по знат из во ђач по пу лар не на род-
не му зи ке. Циљ њи хо вог оформ ље ња би ло је ус по ста вља ње це ло ви тог 
про гра ма на род не му зи ке у ка фа ни, у ду жем по је ди нач ном тра ја њу 
(што као иде ја ни је ори ги нал но, али је сте ути ца ло на ди на ми зме ка сни-
јих ре пер то а ра ста ро град ске му зи ке у ка фан ским из во ђе њи ма). То је 
под ра зу ме ва ло по ве зи ва ње пе са ма по мо ћу му зич ких сред ста ва и на-
ра ци је. На кон ода би ра пе са ма (че сто по ло ка ли те ти ма да тих град ских 
на род них му зич ких прак си), пра вље на је луч на гра да ци ја це ло ве чер-
њег на сту па и ње го вих ма њих кон траст них де ло ва. У му зич ком сми-
слу, то је по стиг ну то ком би на ци јом то на ли те та (од но сно, не по сред ним 
на до ве зи ва њем пе са ма у истом то на ли те ту, или у бли ским по мо ћу 
ди ја тон ских пре зна че ња по след њих ако ра да) и спа ја њем пе са ма на 
ис тој ме тро рит мич кој осно ви и у истом/бли ском тем пу. Као и у дру гим 
прак са ма по пу лар не му зи ке, му зич ка сред ства су очи глед но јед но став на, 
а ефект ност за ви си од де та ља из во ђач ког про це са. Ка ко је ин тер пре-
та тор опи сао сво ју ин спи ра ци ју и аран жер ске прин ци пе:

Оно што ме је код до брих му зи ча ра и ор ке ста ра фа сци ни ра ло је сте 
то што су сви ра ли и пе ва ли це лу ноћ, а да се ни су до го ва ра ли о то на ли-
те ту из ког шта и кад сви ра ју и пе ва ју. (…) То сам на ро чи то при ме тио код 
до брих там бу ра ша и ор ке ста ра ма ђар ско-ру мун ског сти ла. (…) Знао сам 
не ко ли ко ко ле га ко ји су мо гли да пе ва ју чи тав сплет пе са ма али из јед ног 
то на ли те та, нај ви ше два, ду ра или мо ла. То је вр ло јед но лич но (…). Али, 
да ви то ком спле та (од сат вре ме на) про ме ни те не ко ли ко то на ли те та а да 
се при том не окре ће те ор ке стру и не тра жи те за сва ку пе сму му зич ки 
увод – е, то га ни је би ло. (…) На у чио сам да ве зу јем срод не то на ли те те 
(дур ске и мол ске). (…) Мо је пе ва ње је мо ра ло би ти нео ба ве зно, не на ме-
тљи во, што је мо гу ће ти ше. Ко је хтео да слу ша – чуо је, ко ни је – ни је чуо.

Имао сам на ре пер то а ру мно штво пе са ма: вој во ђан ске, ср би јан ске, 
ма ђар ске, ру ске, дал ма тин ске, сла вон ске, цр но гор ске, бо сан ске, ма ке-
дон ске, ста ре шла ге ре. Али сам убр зо то свео на ми ни мум, око 300–400 
пе са ма, ко ји ма ба ра там и да нас. (…) Мо ра те па зи ти да вам се ни слу чај но 
не до го ди да исто ве че јед ну пе сму от пе ва те два пу та, осим на рав но, ако 
не ко то по себ но не по же ли. (…) По се ти о ци на мом на сту пу дик ти ра ју 
ре пер то ар сво јим из гле дом, по на ша њем, мен та ли те том, го ди шти ма, да ли 
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има ви ше му шког или жен ског све та, ко ји је крај зе мље где на сту пам, 
ко ја др жа ва. Рас пи там се прет ход но шта нај че шће слу ша ју и то им сер-
ви рам. Пр вим пе сма ма ис пи ту јем си ту а ци ју и на осно ву то га пла ни рам 
про грам за то ве че. Во дим ра чу на на ро чи то о ко ле га ма ко ји ме пра те: 
да ли су ста ри знан ци, ме шо вит ор ке стар или там бу ра шки, ама те ри, про-
фе си о нал ци, да ли су агре сив ни или ти хи. (…) На по чет ку се ни кад не 
пе ва и не сви ра она му зи ка ко ја је ваш имиџ, оно што је нај леп ше и нај-
бо ље. (…) Ја се др жим сле де ћег пра ви ла: кад се пра ве ова кви спле то ви, 
мо ра те све вре ме би ти у то ку где се „на ла зи те“ и шта ће се до го ди ти. Сви 
ко ји вас слу ша ју мо ра ју да ми сле да то баш та ко тре ба. (…) Ка да пе ва те 
не ко ли ко пе са ма у рит му, не мој те ни ка да пре ви ше убр за ва ти. Сем то га, 
не мој те „це па ти“ ри там, час бр же – час спо ри је, јер ти ме не ће те по сти-
ћи пра ви ефе кат. Нај бо ље је кад мо же те код слу ша ла ца да уса гла си те 
њи хо ву па жњу пу тем от ку ца ја ср ца и ди са ња, и да то бу де до зи ра но 
(dogaNdžić 2014: 121–122, 125–128).

У скла ду с ре че ном Шек не ро вом ана ли зом пер фор ман са, ов де ће 
би ти пред ста вље на ана ли за цен трал ног де ла пер фор ман са, по себ но 
има ју ћи у ви ду еле мен те ко ји су из дво је ни као нај ре ле вант ни ји за сплет 
(тем по, ме тар, то на ли тет) и ко мен та ре са мог ин тер пре та то ра упу ће не 
пу бли ци. Фа за пр о то пер фор ман са се овом при ли ком из о ста вља (прем да 
ни је не ва жна), јер ни је би ла до ступ на то ком ис тра жи ва ња, али се прет-
по ста вља да је у да на шњој фа зи по пу лар но сти Бог да но вог опу са ње гов 
уста ље ни ре пер то ар до бро по знат свим ор ке стар ским сек ци ја ма ко је 
га пра те.

Пред око три хи ља де гле да ла ца на сту пио је ве ли ки там бу ра шки 
ор ке стар (два де сет је дан члан) с Бог да ном, чи ји је на ступ ки не тич ки 
и ви зу ел но све ден, на сце ни уре ђе ној са асо ци ја ци ја ма на ка фа ну (сто, 
ка ри ра ни стол њак с бо цом бе лог ви на) и (вој во ђан ско) се ло (за пре жна 
ко ла). За гре ва ње је от по че ло ду жим ин стру мен тал ним уво дом (ви ше 
ком по зи ци ја, од ла га них у тро дел ном ме тру ка бр жим), на кон ког је 
усле дио по здрав ни го вор Звон ка Бог да на. У овом сег мен ту, он је ис та-
као да ће у на став ку пред ста ви ти пе сме из па нон ског ба се на, да ње гов 
ре пер то ар ни је на ци о на ли стич ки обо јен, те да је ис тра жи вао по ре кло 
пе са ма ко је (и те ве че ри) из во ди.

Цен трал ни пер фор манс је за по чео пе сма ма у ла га ном тем пу: Ако 
си ти пу по љак од ру же – a-moll, 2/4 – на ја вљу ју ћи да ју је на пи сао Шан-
дор Пе те фи (Sándor Petőfi) – e-moll, 6/8 (пре скрип тив ни за пи си ме ло ди-
је, тек ста, акорд ских ши фа ра, као и ин фор ма ци је о ау тор стви ма на ла зе 
се у: dogaNdžić 2014: 290); на ста вља ју ћи с Је си л’ чу ла, ду шо, ко ју је 
ком по но вао на сти хо ве Ђу ре Јак ши ћа. Тем по је убр зан пе смом за ко ју је 
ре као да је при ку пио из ви ше тек сту ал них ва ри јан ти, У том Сом бо ру 

– e-moll, 4/4.
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Усле дио је убр за ва ју ћи сплет пе са ма ко је су ње го ви пре пе ви с ру-
мун ског и ма ђар ског, то ком ког је уз ви ки вао и ко му ни ци рао с му зи-
ча ри ма под сти чу ћи њи хо во вир ту о зни је сви ра ње: Кад се ме сец спре ма 
на спа ва ње – e-moll, 2/4 (уп. dogaNdžić 2014: 330); Та тво ја сук ња 
пла ва – e-moll, 2/4 (уп. dogaNdžić 2014: 283); У твом оку – e-moll, 2/4, 
с на из ме нич ним пе ва њем на ма ђар ском је зи ку: Sze med ben (уп. dogaN
džić 2014: 284); Мо ја ма ла не ма ма не – бр зо, e-moll, 2/4, с на из ме нич ним 
пе ва њем на ма ђар ском је зи ку: Szép a rózsám (уп. dogaNdžić 2014: 278). 
На по ми ње се да се и би лин гвал ност у овом слу ча ју сма тра по себ ним 
сред ством ди на ми за ци је из во ђе ња.

На кон ово га, пред ста вио је сво је ком по зи ци је. Вра тио се нај пре 
на уме ре ни тем по. Пе сму Не вре ди пла ка ти – e-moll, 3/4 – на ја вио је 
ин фор ма ци јом да је био ин спи ри сан стро фом ко ју је чуо од че ли сте 
Ми ло ша Ве ли ког се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка. По том је на ја-
вио пе сму ко ју је пе вао у ка фа на ма у Су бо ти ци – Еј, са ла ши на се ве ру 
Бач ке – А-dur, сме на 2/4 и 3/4 – а за ко ју је ка сни је ис при чао да је би ла 
ње го во пр во ау тор ско де ло (1971. го ди на, уп. dogaNdžić 2014: 162–163). 
На кон то га је пе вао пе сму ко ју је пр ву на пи сао и по све тио Вла сти ми ру 
Па вло ви ћу Ца рев цу – Сва ке но ћи те би пе вам – C-dur, ru ba to. На ја вио 
је и пе сму за ко ју је на пи сао ме ло ди ју – Кад имаш дру га (Не ко са свим 
тре ћи) – Е-dur, 2/4 (уп. dogaNdžić 2014: 256–257).

На ста вља ју ћи це ли ну сво јих пе са ма, без по себ не на ја ве је от по чео 
сле де ћи сплет жи вљих пе са ма (2/4): Крај је зе ра јед на ку ћа ма ла – A-dur 
(уп. dogaNdžić 2014: 245); Фи ја кер ста ри – D-dur (уп. dogaNdžić 2014: 
248–249); Го во ри се да ме ва раш – D-dur (уп. dogaNdžić 2014: 165–167).

На кон то га је на ја вио „ци ган ску пе сму ко ју је из ву као из за бо ра ва“ 
– Те сан ла чо тр гов цо – G-dur, по след ње стро фе А-dur, 2/4. У бр зом 
тем пу, на до ве зао је Че тир’ ко ња де бе ла – А-dur.

Сле де ћи кон траст у тем пу и те ма ти ци на пра вио је пе смом ко ју је 
на пи сао 1978, Већ одав но спре мам свог мр ко ва – d-moll, 2/4 (уп. do
gaNdžić 2014: 170–172). Овим је отво рио део кон цер та у ком је пред ста вио 
сво је пе сме ин спи ри са не ко њи ма, па је усле ди ла пе сма Сун це јар ко, 
ју тром кад се бу диш – d-moll, 2/4.

На кон то га, пе вао је ла га не пе сме, мо же се ре ћи сев да лин ке. На ја вио 
је пе сму чи ји је текст на пи сао Осман Ђи кић, Ашик оста на те очи – 
e-moll, ru ba to. За тим је на ја вио ма ке дон ску пе сму (Сно шти ми нав) 

Стри жи, мо ме, ру се ко се – f-moll, ru ba to. Овај сег мент је за тво рио пе-
смом за ко ју је ре као да је пе вао на „Ка ле мег дан ској те ра си“ с ор ке стром 
Бран ка Бе ло бр ка – Низ по ље иду, ба бо, сеј ме ни – Е-dur, ru ba to.

Кон траст је да ље на пра вљен пе смом у сред ње бр зом дво че твр тин-
ском тем пу, ко ја је пре пев свет ски по пу лар не пе сме Johny Is the Boy for 
Me – Ка да пад не пр ви снег – c-moll (уп. dogaNdžić 2014: 276–277).



Освр ћу ћи се на, ка ко је ре као – „чуд ну“, си ту а ци ју у Ју го сла ви ји 
1990-их, на пи сао је две пе сме ко је је из вео у ла га ном тем пу: Жи вот 
те че у ла га ном рит му – h-moll, 4/4 (уп. dogaNdžić 2014: 326); и по сле 
апла у за at ta ca: Про шле су мно ге љу ба ви – D-dur, 4/4 (уп. dogaNdžić 

2014: 324–325).
Ка ко је ис при чао, пе смом Не мо гу се тач но се тит’ ле та – F-dur, 

2/4 – опе вао је му зи ча ре с ко ји ма је на сту пао 1980-их у ка фа ни „Спар так“ 
у Су бо ти ци (уп. dogaNdžić 2014: 218–221). Ка ко је пе сма бр жег тем па 
не го прет ход не, и пу бли ка је по че ла да тап ше у рит му.

У сле де ћем спле ту на ја вио је са мо пр ву пе сму, а да ље је за пра во 
де мон стри рао сво је уме ће у пра вље њу гра да ци је у тем пу (за јед нич ки 
је дво че твр тин ски ме тар): До шао сам с цвет них по ља – F-dur (уп. do
gaNdžić 2014: 312–313); Осам там бу ра ша с Пе тро ва ра ди на – G-dur 
(пу бли ка је по чела да пе ва) (уп. dogaNdžić 2014: 280–281); at ta ca: Ево 
бан ке, Ци га не мој – g-moll (пу бли ка по чи ње да тап ше у рит му) (уп. do
gaNdžić 2014: 270–271); Не ма леп ше де вој ке – бр зо, A-dur, с на из ме нич-
ним пе ва њем на ма ђар ском је зи ку: A cigányok sátora (сви ра чи су уз ви-
ки вали то ком из во ђе ња) (уп. dogaNdžić 2014: 282).

Сле де ћи кон траст је на пра вио пе смом у ла га ном тем пу: Да нас ни је 
мо ја не де ља – A-dur, 2/4 (уп. dogaNdžić 2014: 344–345). Да ље, на ја вио 
је тре нут но из у зет но по пу лар ну пе сму из те ле ви зиј ске се ри је: А ти се 
не ћеш вра ти ти – fis-moll, 4/4 (пу бли ка је по здра вила апла у зом у ин стру-
мен тал ним ин тер лу ди ју ми ма) (уп. dogaNdžić 2014: 336–337). Још по-
пу лар ни ја у ње го вом из во ђе њу (ве ро ват но за то што је ста ри ја, па ти ме 
за жи ве ла у ка фан ском из во ђе њу) је пе сма Ко те има, тај те не ма – F-dur, 
4/4 (пу бли ка је на по чет ку тап ша ла, це лу от пе ва ла хор ски и њи ха ла 
се у рит му) (уп. dogaNdžić 2014: 327). У овом бло ку су из ве де не нај по-
пу лар ни је но ве пе сме ко је пре тенду ју на ста тус ста ро град ских, што 
би пред ста вља ло вр ху нац кон цер та.

Усле ди ла је фа за сми ри ва ња пер фор ман са. Па у зу у свом на сту пу 
је то ком над сви ра ва ња ор ке стра – Ко ло из два на ест ду ро ва, то ком ког 
је се део за „ка фан ским“ сто лом на сце ни и слу шао, док је пу бли ка тап-
ша ла и апла у зом по здра вља ла со ли сте. Овај сег мент па у зе у ње го вом 
из во ђе њу, пред крај кон цер та, за вр ши ла је ама тер ска гру па там бу ра ша 
из Вин ко ва ца ко ја је от пе ва ла пе сму по све ће ну ње му.

На кон го во ра за хвал но сти, из вео је пе сму Свир ци мо ји – C-dur, 
4/4. Там бу ра ши су се на до ве за ли Су бо тич ким ко лом уз рит мич ку прат њу 
тап ша ња пу бли ке, а на бис је с пу бли ком от пе вао ре френ пе сме Ко те 
има, тај те не ма.

Ко нач но, ре зул та ти пер фор ман са се огле да ју у ме диј ским из ве шта-
ји ма о одр жа ва њу кон цер та, ко ји су про пра ће ни и лич ним ко мен та ри ма, 
као и фо то гра фи ја ма (нпр. N.m. 2013).
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Цен трал ни део из вед бе, од но сно из во ђе ња кон кре ти зо ва ног у да том 
сла вље нич ком кон цер ту, мо же се ре зи ми ра ти. Ин сце на ци ја у Са ва 
цен тру је асо ци ра ла на се ло и ка фа ну – но стал гич на је. Кон крет на из-
вед ба и пе сме у овом слу ча ју ја сно по ка зу ју дис курс но стал ги је, има-
нен тан жан ру ста ро град ске му зи ке. Цен трал ни пер фор манс је за по чет 
ну ме ра ма у ла га ном тем пу (нај пре са мо ор ке стар ским, а по том и пе ва-
ним). Усле ди ло је по сте пе но убр за ва ње и уво ђе ња пе са ма чи ји су тек-
сто ви пре пе ви с ру мун ског и ма ђар ског је зи ка. Ина че, Звон ко Бог дан 
из ме ђу свих спле то ва (ко ји су пе сме из ве де не „у низу“) ди на ми зу је на-
ступ при ча ма ко је уво де у пе сме – лич ним се ћа њи ма, по да ци ма о пе сма-
ма, пе сни ци ма и му зи ча ри ма. Та ко је сле де ћи сплет на ја вио ин фор ма ци-
ја ма о сво јим ком по зи ци ја ма – уну тра шња гра да ци ја тог де ла на сту па 
је та ко ђе оства ре на убр за ва њем од ла га ног до бр жег тем па, али и по сте-
пе ном про ме ном ме тра (од 3/4 до 2/4). Сле де ћи сплет је био у бр зом пар-
ном рит му, а на ступ је ди на ми зо ван по себ но про ме ном то на ли те та – 
уме сто до та да шњих кре та ња у Е и А то на ли те ти ма (углав ном, и то по-
мо ћу ди ја тон ских пре зна че ња), из G-dur-а је сле де ћа пе сма от пе ва на у 
А-dur-у. На кон то га је на пра вљен кон траст у тем пу и тон ском ро ду, а 
сле де ће по кре та ње из ра жај ног сред ства би ла је про ме на из 2/4 у ru ba to 

и жан ров ски ис ко рак у сев да лин ке. На кон те мир ни је фа зе, усле ди ло 
је убр за ва ње по пу лар ним пре пе вом. Сво је ау тор ске пе сме је по но во 
из во дио од спо ри јих ка бр жим, од мол ских ка дур ским. Сплет ко ји је 
усле дио пред ста вља згу сну то убр за ва ње у 2/4 ме тру и по ди за ње то на-
ли те та, те до се за ње нај по пу лар ни јих пе са ма код пу бли ке, што би се 
мо гло сма тра ти вр хун цем пре ма афек тив ним му зич ким ка рак те ри сти-
ка ма из аспек та пу бли ке. Сле де ћи сплет је сте био у ла га ни јем тем пу 
и у фа зи по сте пе ног спу шта ња то на ли те та, али је био са чи њен од пе са-
ма ко је пре тен ду ју на ста тус ста ро град ских, што би се мо гло сма тра ти 
вр хун цем у ре пер то ар ском сми слу. Уво ђе њем го сту ју ћег са ста ва, вир-
ту о зном ор ке стар ском тач ком и пе смом у ла га ном те му кон церт је оства-
рио луч ну фор му, сво је вр сно уми ре ње пред за вр ше так. По след њу фа зу 
пре ма Шек не ро вој по де ли пред ста вља ју раз ли чи те ре ми ни сцен ци је 
на кон церт.

Де скрип тив ном ана ли зом пер фор ман са мо же се за кљу чи ти да 
Звон ко Бог дан успе шно кон ци пи ра ди на ми за ци ју из во ђе ња кроз при-
по ве да ње и по ве зи ва ње пе са ма у спле то ве на осно ву про грам ске иде је, 
слич но сти у тем пу и по мо ћу ди ја тон ских мо ду ла ци ја у бли ске то на ли-
те те, као и по ди за њем то на ли те та за сте пен на ви ше. Му зич ким па ра-
ме три ма ко ји ма се по сти же ми кро ди на ми за ци ја (уну тар пе сме и спле та) 
ка рак те ри стич на пре вас ход но за ка фан ска из во ђе ња – по пут ди на ми ке, 
аго ги ке, ор ке стра циј ских (ин стру мен тал них и ре ги стар ских) ре ше ња, 
па са жа – мо же би ти на кнад но по све ће на по себ на ана ли тич ка па жња. 
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Кон кре тан кон церт је имао за циљ обе ле жа ва ње ау тор ског ју би ле ја, а 
има ју ћи у ви ду му зич ки жа нр и кон текст ње го вог уо би ча је ног из во-
ђе ња на ко је се по зи ва, мо же се ре ћи и да је то при мер пер фор ман са 
но стал ги је.

За кљу чак
На осно ву из ло же них при сту па из во ђе њу као му зи ци ра њу, ри туа-

лу, те рен ском ра ду, уче њу, за сту па њу, на уч ном ра ду, мо же се за кљу чи-
ти да из у ча ва ње тог про бле ма и при ме на ре зул та та сту ди ја из во ђе ња 
те ма ти зу ју ди на мич не аспек те му зи ке, до при но се ту ма че њу де ла (из-
вед бе) и ти ме упот пу ња ва ју (па чак и на ди ла зе) са гле да ва ња ори јен ти-
са на на за тво ре не кул ту рал не тек сто ве, а та ко ђе ши ре те о риј ску апа ра-
ту ру ет но му зи ко ло ги је као на уч не ди сци пли не. Ана ли зом спе ци фич ног 
кон цер та по ка за но је ка ко се из гра ђу је ди на ми зам из вед бе ста ро град-
ске му зи ке у ин тер пре та ци ји Звон ка Бог да на и там бу ра шког ор ке стра. 
Сам жа нр ста ро град ске му зи ке об ли ко ван је ка фан ским из во ђе њем, 
те је овај слу чај ин те ре сан тан као по сред нич ка фа за из ме ђу ра ни јих 
на сту па овог из во ђа ча у том кон тек сту с јед не, и да на шњих ка фан ских 
из во ђе ња ста ро град ске му зи ке с дру ге стра не. У по то њим се та ква вр ста 
ди на ми за ци је гу би због то га што пу бли ка пре у зи ма кон ци пи ра ње про-
гра ма од из во ђа ча и евен ту ал но та гра да ци ја би ва тран спо но ва на као 
део ре пе р тоа ра ко ји се ве зу је за Звон ка Бог да на. Ана ли за ка фан ског 
из во ђе ња мо же би ти те ма бу ду ће по себ не (па и пер фор ма тив не) ет но-
гра фи је. Ти ме би се отво ри ла да ља ана ли тич ка пи та ња, по пут им про-
ви за ци је и му зич ких ни јан си из вед бе уну тар спе ци фич но об ли ко ва ног 
про це са из во ђе ња.
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Marija V. Dumnić

THEORETICAL SYNTHESIS OF ETHNOMUSICOLOGY AND  
PERFORMANCE STUDIES BASED ON THE EXAMPLE OF CONCERT:  

PERFORMANCE AS A FORMING PROCESS OF STAROGRADSKA MUZIKA

Summary

This paper deals with approaches to performance as music-making, ritual, fieldwork, 
learning, advocating, research, etc. The performance studies can thematise dynamic 
aspects of music, contribute to analysis of art work and in that way complete (and even 
go beyond) observations oriented toward closed cultural texts, and also broaden theory 
of ethnomusicology. Method of participant observation is emphasised here, in combina-

tion with others (interview, and analysis of biographical and discographical sources). The 
analysis of a particular concert (Belgrade, 2013) has shown how the dynamism of staro-
gradska muzika (“old urban music”) performance is built in the interpretation of Zvonko 
Bogdan and tamburitza orchestra. The most important musical parameters for that forming 

process are: tempo, metro-rhythm, and key scale (with interpretative realisations which 
may be the theme for musical critics). The genre of starogradska muzika is formed by 

performing in taverns, so this case study is interesting as intermediary phase between 
Bogdan’s earlier performances in this context on the one hand, and today’s tavern per-
formances of starogradska muzika on the other. In the last ones, this type of dynamism 

is fading because the audience takes programming from the performers (it is eventually 
transposed as a part of Zvonko Bogdan’s repertory). The analysis of tavern performance 
can be the object of a particular (even performative) ethnography in future. It would open 
further analytical questions, such as improvisation, musical nuance of performance within 
specifically formed performing process.

Keywords: performing, performance, performance studies, ethnomusicology, staro-
gradska muzika (“old urban music”), concert, Zvonko Bogdan.


