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Nataĺ ia Vasiĺ evna Ramazanova 
Services to Russian and Serbian Saints in the Context of the 

Annual Circle of Church Singing of the 16th–17th Centuries 
Наталья Васильевна Рамазанова 

Службы русским и сербским святым в контексте годового 
круга  церковного пения XVI–XVII веков  

61–77

Vladimir Simić
Politics, Orthodoxy and Arts: Serbian-Russian Cultural 

Relations in the 18th Century  
Владимир Симић

Политика, православље и уметност: српско-руске културне везе 
у XVIII веку 

79–98

Jelena Mežinski Milovanović
A Contribution to Researching Russian-Serbian Connections 
in Sacral and Court Painting and Architecture through the 

Opera of Russian Emigrants in Serbia between the World Wars: 
Examples of Adopting Russian Models 

Јелена Межински Миловановић 
Прилог истраживању руско-српских веза у црквеном и 

дворском сликарству и градитељству кроз опусе руских 
емиграната у Србији између два светска рата: примери 

преузимања руских модела 
99–124

Marija Golubović
„A Russian Choir that Russia Had Never Heard Before“: 

The Don Cossak Choir Serge Jaroff on the Concert Stage in the 
Interwar Belgrade 

Марија Голубовић
„Руски хор који Русија није чула“: 

Хор донских козака Сергеја Жарова на концертној сцени 
међуратног Београда 

125–145



VARIA

Žarko Cvejić
William Byrd and the Limits of Formal Music Analysis

Жарко Цвејић
Вилијам Берд и границе формалне музичке анализе   

149–158

Senka Belić
On the Connection of Musical Rhetorical Strategies and 

Marian Topic/Topos in Renaissance Motets 
Сенка Белић

О вези музичко реторичких стратегија и маријанског топоса у 
ренесансним мотетима 

159–171

Ewa Schreiber
„Tote aber leben länger“. 

The Second Viennese School and its Place in the Reflections of 
Selected Composers from the Second Half of the 20th Century 

(Harvey, Ligeti, Lutosławski, Lachenmann) 
Ева Шрајбер

„Tote aber leben länger“. 
Друга бечка школа и њено место у промишљањима одабраних 

композитора друге половине XX века (Харви, Лигети, 
Лутославски, Лахенман) 

173–204

Dragan Latinčić
Central Rotation of Regular (and Irregular) Musical Poligons  

Драган Латинчић
Централна ротација правилних (и неправилних) музичких 

полигона
205–234

Maja Radivojević
Vlach Vocal Traditional Music from the Region of Homolje in 

the Legacy of Olivera Mladenović



Маја Радивојевић 
Традиционална вокална музика Влаха у Хомољу у 

заоставштини Оливере Младеновић
235–256

НАУЧНА КРИТИКА И ПОЛЕМИКА  
/ SCIENTIFIC REVIEWS AND POLEMICS

Соња Цветковић 
Ивана Весић, Весна Пено, Између уметности и живота. 

О делатности удружења музичара у  Краљевини СХС/
Југославији. Београд, Музиколошки институт САНУ, 2017. 

ISBN: 978-86-80639-35-2 
259–261

Весна Сара Пено
Ивана Весић, Конструисање српске музичке традиције у 
периоду између два светска рата, Београд, Музиколошки 

институт САНУ, 2018. 
ISBN 978-86-80639-36-9 

263–269

Мирјана Закић
Данка Лајић Михајловић и Јелена Јовановић (ур.), Косово и 
Mетохија: музичка слика мултикултуралности 50-их и 60-их 

година XX века, Београд, Музиколошки институт САНУ, 2018. / 
Danka Lajić Mihajlović and Jelena Jovanović (eds.), Kosovo and 

Metohija: A Musical Image of Multiculturalism in the 1950s and 
1960s, Belgrade, Institute of Musicology SASA, 2018.

ISBN 978-86-80639-47-5 
271–275

Сања Ранковић
Марија Думнић Вилотијевић, Звуци носталгије: историја 

староградске музике у Србији, Београд, Чигоја штампа, 
Музиколошки институт САНУ, 2019. 

ISBN 978-86-531-0502-0 
277–280



Ivan Moody
Polina Tambakaki, Panos Vlagopoulos, Katerina Levidou 

and Roderick Beaton (eds.), Music, Language and Identity in 
Greece. Defining a National Art Music in the Nineteenth and 
Twentieth Centuries, London and New York, Routledge, 2020,

ISBN 978-1-138-28002-1 
281–283

IN MEMORIAM

Бојана Радовановић
Весна Микић (Београд, 30. мај 1967 – Београд, 30. октобар 2019) 

287–290



Марија Думнић Вилотијевић
Звуци носталгије:

Историја староградске музике у Србији

Београд: Чигоја штампа, Музиколошки институт САНУ, 2019.
ISBN 978-86-531-0502-0

Научна делатност Марије Думнић Вилотијевић последњих година обележена је 
преданим радом на расветљавању урбаних музичких традиција, о чему сведочи 
и студија Звуци носталгије: историја староградске музике у Србији, у којој је први 
пут у српској етномузикологији целовито представљена ова комплексна тема. 
Исписујући странице текста о назначеном феномену, она је водила неколико 
паралелних наратива који се односе на етнографију различитих појава као што су 
популарна музика и култура у Србији пре Другог светског рата, репертоар старо-
градске музике, дискографска делатност, радио као медиј и простори у оквиру 
којих се „конзумира“ староградска музика. 

У самом Уводу Думнић Вилотијевић вешто припрема читаоце за разумевање 
саме студије кроз поставку основних терминолошких и методолошких упоришта 
рада. Успостављање терминолошког апарата условљено је различитим поимањем 
назива „народна музика“ у оквиру уметничког, извођачког, конзументског и 
истраживачког дискурса, као и у одређеним друштвеним групацијама и исто-
ријским раздобљима. Ауторка полемише о вредносним ставовима који се јављају 
при разматрању сеоске и градске музике у којима се прва оцењује као „добра“, 
а друга као „лоша“. У складу с тим је и чињеница да у оквиру домаћег етномузи-
колошког дискурса доминира бављење културним наслеђем руралних подручја 
што додатно издваја ову студију као интригантан текст који, супротно досада-
шњој пракси, актуелизује музику у урбаним срединама.

Испитивање староградске музике, које је вршено за потребе овог рада, реали-
зовано је праћењем и звучним документовањем популарне музике која се данас 
изводи, као и сагледавањем њеног „живота“ пре Другог светског рата кроз увиде 
у разнолику архивску грађу (као што су носачи звука, нотна издања и часо-
писи, дискографска делатност, медијски садржаји). Теренски рад који је спро-
веден од 2010. до 2016. године подразумевао је учесничко посматрање живих 
извођења у Скадарлији, опсервацију концерта Звонка Богдана и интервјуисање 
еминентних интерпретатора староградске музике. Овакво вођење истраживачког 
процеса условило је научни оквир који представља комбинацију историограф-
ског приступа, према Кеј Кауфман Шелемеј (Kay Kaufman-Shelemay), и урбане 
етномузикологије која почива на делатности Аделаиде Рејес (Adelaida Reyes). 

У уводном сегменту студије образложен је дискурс носталгије који је кључ 
за разумевање староградске музике јер је повезује са градском праксом каракте-
ристичном за период пре Другог светског рата. Теоријски приступ у схватању 
носталгије ослања се на рад слависте Светлане Бојм (Svetlana Boym), уз уважа-
вање релевантних студија Тодора Куљића, Митје Великоње, Микија Валија (Micke 
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Vallee), Сајмона Ренолдса (Simon Reynolds). Умрежавањем музике и носталгије 
запажа се како је после Другог светског рата предратна градска музика „презна-
чена“ у староградску и историзовану, чиме је демистификована „старина“ овог 
жанра која је продукт „индустрије ностагије“. 

Један од централних делова књиге представља поглавље Настанак градске 
народне музике, које се садржајно састоји из два међузависна наратива. У првом 
се образлаже појава ране популарне музике која је подразумевала комбинацију 
поједностављене западноевропске романтичарске традиције с фолклорним 
елементима одређене етничке групе. На тај начин су настале француска шансона, 
немачки шлагер, италијанска канцона и руска романса, које су имале изузетан 
утицај на популарну музику у Србији. Како би контекстуализовала градску 
народну музику у Србији, Марија Думнић Вилотијевић се осврнула на сродне 
праксе у другим европским и балканским срединама чиме је поставила шири 
оквир за касније разумевање сложених процеса у развоју овог жанра на домаћем 
подручју. Након овако обухватног приказа урбаних музичких појава у Европи, 
пунктиране су градске праксе на територији Хрватске, Босне и Херцеговине, 
Црне Горе, Македоније и Словеније. 

Други део првог поглавља посвећен је сагледавању градске народне музике 
у Србији кроз успостављање дијахронијског приказа етномузиколошких истра-
живања на подручју Косова и Метохије, Санџака, Врања, Мачве, Војводине и 
Београда. Овај преглед рађен је на основу литературе и доноси синтетичко изла-
гање различитих истраживачких и научних приступа у прикупљању и експли-
кацији грађе, као и потцртавање најзначајнијих музичко-поетских и интер-
претативних карактеристика жанра у појединим срединама. Кроз издвајање 
регионалних специфичности градског певања јасно је указано на постојање 
различитих извођачких стилова који се ишчитавају и на пољу самих музичких 
и поетских текстова. У том смислу, запажа се сродност коју показују поједине 
урбане традиције базиране на јаким источњачким или западним утицајима иска-
заним у концептима „алатурка“ и „алафранга“. Међутим, остају недовољно расве-
тљене народне музичке праксе везане за градове на подручју централне и источне 
Србије које вероватно нису узете у разматрање с недовољности података у публи-
кованој стручној литератури.   

У оквиру другог поглавља (Српска народна музика од 1900. до 1941. године), 
ауторка пружа целовиту слику о музици која је била део свакодневице српског 
грађанског друштва у првој половини 20. века. У назначеном сегменту се први пут 
у српској етномузикологији посвећује адекватна пажња извођачком контексту и 
репертоару ове праксе. Иако корени испитиваног жанра сежу у 19. и једним делом 
у 18. век, темпорални оквир који је издвојен на најбољи начин омогућава успоста-
вљање валидне референце, као периода који представља његово „златно доба“. 

Географско одређење теме овог етномузиколошког рада Марија Думнић 
Вилотијевић оправдава позицијом Београда као места у коме делују еминентна 
музичка имена током прве четири деценије 20. века и простора на коме се 
укрштају различити културни утицаји. Детаљно описивање извођачких контекста 
кафанског и салонског музицирања, као и радијског емитовања градске народне 
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музике, ауторка је спровела увидима у архивску документацију из фондова 
Историјског архива Београда и Архива Југославије, те богату мемоарску грађу. 
Поред тога, извршена је анализа збирки песама и штампаних музикалија, сачу-
ваних каталога грамофонских плоча, програма Радио Београда до 1941. године, 
као и доступних теренских снимака Естер Џонсон Гарлингхаус (Esther C. Jonnson 
Garlinghouse). 

Будући да се конзумирање популарне музике током међуратног периода 
одвијало у приватним, а посебно јавним просторима, извршена је анализа конте-
кста кафанског и радијског музицирања. Градска народна музика је имала значајну 
улогу у стварању идентитета простора у којима је интерпретирана тако да се у 
оквиру овог дела текста налази попис кафана и хотела, као и ондашњих знаме-
нитих извођача. На први поглед, овако широк списак локала и музичара може 
деловати преобимно за сам текст, али је његово бележење од великог значаја за 
исписивње музичке етнографије „старог“ Београда. 

Поред кафана, значајну улогу у популарисању, стандардизацији и развоју градске 
народне музике имао је и радио као медиј. У том смислу, наратив о историји Радио 
Београда од оснивања 1929. године до Другог светског рата указује на његову важну 
позицију у успостављању релације између слушалаца, музичара и музичке индус-
трије, као и на широко схватање појма народне музике. Први пут се у овој моногра-
фији помињу називи емисија у којима је презентована градска народна музика и 
улога музичких уредника у креирању програма. Међутим, радио није био само 
пуки преносник музике већ институција у којој је градска народна музика обли-
кована и професионализована кроз оснивање Народног радио-оркестра и Тамбу-
рашког радио-оркестра. Поред тога, значајан је допринос појединаца који су попут 
Михајла Вукдраговића утицали на регулацију репертоара, извођачких састава и 
начина интерпретације народне музике. Посебно су занимљиви подаци о начину 
рада с младим певачима који су у оквиру Радио Београда подучавани квалитетној 
интерпретацији, што указује на стварање специфичне вокалне естетике која се 
данас често дефинише као „радијска певачка школа“. 

Последњи сегмент поглавља посвећен је комплексном питању репертоара, 
будући да се ради о жанру који обухвата материјал из домена уметничког, попу-
ларног и народног музичког израза. На основу тога се види да широко схватање 
„градске народне музике“ исходи из праксе која је обухватала анонимне ства-
раоце, као и ауторску музику за коју су често везани текстови песника чији се 
опус сматра делом српске књижевне уметности.

Треће поглавље (Староградска музика као жанр популрне народне музике), 
посвећено је динамичности жанра која води порекло из континуираног извођења 
које је допринело да градска народна музика буде презначена у староградску 
музику. Ауторка жанр староградске музике смешта у контекст делатности компо-
зитора Жарка Петровића који га је профилисао у загребачком „Југотону“ 1971. 
године едицијом плоча „Староградски бисери“ и касније нотним издањима у изда-
вачкој кући „Нота“ из Књажевца. 

Важно питање покренуто у студији Марије Думнић Вилотијевић, представља 
испитивање савремених начина презентације староградске музике које је реали-
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зовано повезивањем процеса музицирања са драмском уметношћу уз примену 
модела Ричада Шекнера (Richard Schechner) у коме је перформанс посматран 
као временско-просторна секвенца. У духу савремених етномузиколошких 
истраживња, испитана је интерактивност и материјализација самог извођења 
кроз приказивање актуелног контекста везаног за кафанско и концертно музици-
рање. Овакав одабир контекста произилази из теоријског оквира Томаса Турина 
(Thomas Turino) и Пјера Бурдијеа (Pierre Bourdieu) који назначавају два типа 
музичке интерпретације у реалном времену: „учесничко извођење“ и „приказно 
извођење“. У том смислу, изабране су две студије случаја које представљају адек-
ватне репрезентанте, при чему је прва наступ реномираног оркестра „Тамбурица 
5“ у кафани „Два јелена“, а друга концертно представљање популарног вокалног 
интерпретатора Звонка Богдана у Центру „Сава“ уз пратњу Великог тамбурашког 
оркестра. У фокусу аналитичког процеса обе конситуације налази се не само 
репертоар већ и распоред нумера у времену, динамизација наступа, као и кому-
никциони процеси који се одвијају на различитим пољима. 

Након бављења контекстима музичких перформанса, ауторка је дефинисала 
староградску музику као „дискурзивни конструкт јер по параметрима стварања/
извођења у граду, у Скадарлији, у кафани, поред тога и идентификованог аутор-
ства, то може бити било која песма из подједнако магловитих мегакатегорија 
народне и популарне музике на српском (и хрватском, македонском...) језику, а 
која је прошла кроз процес патинизације“ (275). Јасна артикулација жанра довела 
је до одабира типских примера и експликације њихове музичке анализе засно-
ване на проучавању поетских и музичких параметара.

У Закључку књиге налазе се реминисценција на претходна поглавља и пред-
виђања даљег развоја староградске музике, за коју Марија Думнић Вилотијевић 
тврди да ће остати „виталан музички жанр“ у оквиру урбаног простора. 

Књига Звуци носталгије: историја староградске музике у Србији опремљена 
је пописом дискографије староградске музике и индексом који је специфичан 
јер, поред уобичајених података, обухвата и називе кафана које су биле важне за 
градску народну музику пре Другог светског рата и староградску музику данас. 
Она представља оригиналан научни рад који први пут у српској етномузико-
логији методолошки утемељено исписује историју староградске музике. Поред 
синтетисања свих релевантних података и интердисциплинарног приступа, 
Марија Думнић Вилотијевић смело дефинише овај жанр и износи нове, до 
сада мање познате информације. Високоинформативни текст писан је питким 
и профињеним језиком са слојевитим наративима и вешто умреженим сазнањима, 
због чега је приступачан како стручној, тако и широј публици.  

Сања Ранковић
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