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Наташа Марјановић 
Музика у животу Срба у 19. веку. Из мемоарске ризнице 

Нови Сад – Београд: Матица српска – Музиколошки институт САНУ, 2019.
ISBN 978-86-7946-275-6

Монографија др Наташе Марјановић, Музика у животу Срба у 19. веку. Из 
мемоарске ризнице представља вредну и оригиналну музиколошку студију, која 
је објављена у издању Матице српске (Нови Сад) и Музиколошког института 
САНУ (Београд). Предмет истраживања била су дела из српске документарно-
уметничке прозе друге половине XIX века – мемоари, аутобиографије, 
дневници и путописи, као и одабрани биографски списи о знаменитим 
појединцима, а из пера угледних српских културних посленика, књижевника, 
државника и политичара.1 Чињеница је да у досадашњим музиколошким 
истраживањима  српскe музике XIX века, мемоарска дела нису детаљније и 
систематично тумачена као историјски извори. На другој страни, како ауторка 
истиче, „у области српске књижевне историје, документарно-уметнички 
извори су обично коментарисани у односу на доминантне сегменте садржаја 
и књижевноисторијске карактеристике, док одломци посвећени музици нису 
били предмет посебне аналитичке пажње” (стр. 17). Документарне и мемоарске 
записе Наташа Марјановић тумачи и сагледава као сведочанства која указују на 
статус музике у контексту културе свакодневног, јавног и приватног живота Срба 
у оквиру Хабзбуршке/Аустроугарске монархије и младе Кнежевине и касније 
Краљевине Србије, а делимично и Кнежевине Црне Горе. Ауторка указује на 
богатство и разноврсност истраживане грађе, у којој су портретисани музички 
ствараоци, извођачи и публика, рад значајних музичких институција, описани 
различити облици и поводи музицирања, коментарисани аспекти музичке 
интерпретације, те анализиране одлике традиција вокалне и инструменталне 
музичке праксе. 

Aнализа те драгоцене грађе омогућила je отварање и преиспитивање низа 
интересантних питања о статусу и функцији музике у друштвенополитичком 
и културном контексту епохе. Н. Марјановић истиче да је сакупљена грађа 
анализирана и вреднована полазећи управо од њене садржине као и ставова 
аутора, док је увид у релевантне студије из опште и културне историје, историје 
књижевности и књижевне критике, историје музике, културне антропологије и 
историје ликовних уметности, омогућио правилно промишљање постављених 
хипотеза. Управо зато је и садржај централних поглавља организован према 
основним тематским целинама о музици које су уочене у мемоарским написима, 
уважавајући пре свега историјска и антрополошка виђења датог периода. Поред 

1  Монографија је проистекла из докторске дисертације Музика у српској документарно-
уметничкој прози друге половине XIX века, одбрањене 28. децембра 2016. на Филолошком факултету 
Универзитета у Београду. Ментор је био проф. др Душан Иванић.
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уводног поглавља, у којем су представљени предмет и хронолошки оквири 
истраживања, увид у досадашња истраживања и изворе, као и закључног поглавља, 
монографија Наташе Марјановић садржи пет тематски јасно организованих 
целина: Портрети музичара и делатност институција културе; Праксе 
музицирања као идеал грађанског друштва; Између села и града – традиционална 
народна музика; Црквена музика у сфери јавног и приватног живота и Мемоарски 
записи и музичка историографија. Обиман списак литературе на српском, 
хрватском, енглеском и немачком језику, показује да се ауторка веома студиозно 
и одговорно посветила истраживању, базирајући га на литератури широког 
спектра, какву је и захтевао интердисциплинарни приступ. Адекватно одабрани 
нотни и ликовни прилози прикупљени су у: Архиву Музиколошког института 
САНУ, Историјском архиву Београда, Архиву Србије у Београду, те Рукописном 
одељењу Матице српске у Новом Саду и Аустријској националној библиотеци 
у Бечу. Монографија је обогаћена и компакт-диском, са репрезентативним 
музичким примерима који ће допринети бољем разумевању и „озвучењу“ књиге.

У поглављу Портрети музичара и делатност институција културе, у 
посебним потпоглављима разматрани су: „Свет професионалног музицирања и 
стварања“, „Свет аматерског музицирања“, „Певачка друштва и инструментални 
састави“, те „Позориште и опера“. Ауторка нам открива мемоарске белешке као 
значајна сведочанства о контактима писаца с истакнутим музичким уметницима, 
а указује и на њихов однос према значајним институцијама културе. На основу 
богате грађе говори о доприносу како образованих музичара, тако и аматера, 
у различитим пољима музичког стваралаштва (композиторског, извођачког, 
педагошког, музикографског), а посебна пажња поклоњена је певачким 
друштвима и позориштима. Захваљујући тим изворима читалац упознаје 
књижевнике и као активне припаднике музичке публике, али и као надахнуте 
музичке актере. Тако нам у новој светлости Н. Марјановић открива музичке 
склоности и афинитете Косте Трифковића, Бранка Радичевића, Димитрија 
Михајловића, Симе Матавуља и многих других личности из наше књижевности. 
Кроз изводе из различитих извора, ауторка доноси допуне досадашњим 
сазнањима о делатностима наших првих професионалних музичара из XIX века. 
Тако су Михаило Полит-Десанчић, Милан Савић, Тодор Стефановић Виловски 
и Стеван Тодоровић оставили значајне податке који се односе на делатност 
Корнелија Станковића. Поред Станковића, ауторка у том потпоглављу кроз 
призму мемоарских записа осветљава и биографије: Александра Морфидиса 
Нисиса, Тихомира Остојића, Исидора Бајића, Јована Пачуа, Мите Топаловића, 
Стевана Мокрањца, Јована Иванишевића, Петра Коњовића и многих других. 
С друге стране, интересовање књижевника за делатност певачких друштава, 
војних и приватних оркестара, српских и европских позоришних трупа, 
несумњиво говори о ширини њиховог образовања и свести о важности 
поменутих институција културе за српско друштво XIX века. 

Централно поглавље, Праксе музицирања као идеал грађанског друштва, 
у посебним потпоглављима даје увид у „Кућно и салонско музицирање“ и 
„Музику на баловима, игранкама, беседама и концертима“, сагледавајући их у 
два различита државна система међу Србима у Хабзбуршкој/Аустроугарској 
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монархији и у Кнежевини/Краљевини Србији. Пажљиво одабрани одломци из 
сакупљене грађе доносе својеврсне жанр-сцене из онога времена, у којима се 
може пратити музицирање у јавној сфери, кроз праксу на баловима, беседама, 
концертима, у кафанама, као и у полуприватној и приватној сфери у домену 
салонског музицирања. Кроз добро одабране фрагмене из грађе, указано је на 
значај и различите функције музике у српском грађанском друштву XIX века, као 
и на повлашћен статус клавира – као најрепрезентативнијег статусног симбола 
богатства и образовања у идеалном садејству у том периоду. Представљени су 
видови дружења и музицирања у дворским и грађанским салонима, а указано је 
и на разноликост музичког репертоара. С друге стране, музика у јавној сфери 
(балови, игранке, беседе, концерти) тумачена је кроз призму „друштвених 
слојева“, што је посебно евидентно у случају балова и њихове класификације и 
етикеције. Нарочита пажња посвећена је разматрању хуманитарног карактера 
јавних окупљања и истицању националне идеје. Када је реч о баловима, ауторка 
као значајан извор података, а посебно код Срба у Угарској, истиче дела Јакова 
Игњатовића.

У поглављу Између села и града – традиционална народна музика, мемоарски 
извори коришћени су као сведочанства за сагледавање различитих врста и 
функција музике и начина извођења у два различита окружења, руралном и 
урбаном, а кроз посебна потпоглавља: „Праксе сеоског музицирања – везе 
световног и црквеног наслеђа“; „Сабори и вашари – друштвене и музичке 
димензије“; „Народни свирачи као национални хероји“. Мемоарски извори, 
на пример, потврђују да је музика имала истакнуто место на саборима и 
вашарима, као значајним „друштвеним позорјима“ Србије у XIX веку. Тако 
документарни записи из пера Милице Стојадиновић, Косте Христића и 
Пере Тодоровића доносе колоритна сведочанства о статусу и улози народног 
музичара-свирача, као и о другим социјалним аспектима тих догађаја. Народни 
свирачи су у мемоарским сећањима уздигнути на пијадестал правих „народних 
хероја“. Анализом извора ауторка долази до закључка да је посебно лик гуслара 
постао општеприхваћена национална симболична фигура, али истиче и да 
су мемоаристи у пракси музицирања на гајдама такође видели посебан вид 
националног израза. Насупрот гуслама и гајдама, које се најчешће повезују 
са сеоском фолклорном традицијом, тамбура је „у мемоарским одломцима 
представљена као типичан ′пургерски′, грађански инструмент“ (стр. 150). У том 
поглављу долазе до изражаја различите функције музике, у зависности од општих 
одлика друштвеног живота села и града, као и особено преплитање световног са 
црквеним аспектима свакодневног живота. При томе је село виђено као „место 
очувања традиције“, а град као „место сусрета култура“. 

Претпоследње поглавље, Црквена музика у сфери јавног и приватног 
живота, садржи пет потпоглавља: „Појачке праксе и знаменити црквени 
појци“; „Мелографи, диригенти и композитори“; „Појање у систему школског 
образовања“; „Појање као део кућног васпитања“ и „Приповедање о црквеној 
музици“. Свеобухватним аналитичким увидом у изворе ауторка доноси мноштво 
нових података који сведоче о различитим контекстима у којима је у XIX веку 
негована српска црквена музика. Мемоарска дела откривају различите аспекте 
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који се односе како на литургијску, тако и на ширу друштвену функцију музике. 

Као „приповедачи, слушаоци, посматрачи или активни учесници у појању“ 
(стр. 157), писци доносе обиље података о односу црквених великодостојника 
према појању, значају вештине појања у учитељској служби и ангажману деце у 
учењу црквених песама, као и о улози црквене музике у свакодневном животу. 
Најбројнији су подаци који се односе на традицију појања у Карловачкој 
митрополији и православним црквама у Бечу, док је приликама у Београдској 
митрополији посвећен мањи број забележака, а један део се односи и на 
светогорску појачку традицију.

У последњем поглављу, Мемоарски записи и музичка историографија, 
представљени су: „Реторичко-стилски и жанровске оквири“; „Специфичности 
документарног и фикционалног“; „Документарно-уметнички жанрови 
на размеђи приватног и јавног“ и „Мемоарски текстови о музици у 
истраживањима културе“. Такав приступ је захтевао и тумачење основних 
карактеристика разматраних жанрова, као и „разматрање стилских оквира 
који су утицали на формирање приповедачких поетика појединачних писаца 
и, посебно, промишљање суштине односа између документарног и уметничког 
(фикционалног) карактера жанрова“ (стр. 193). Како ауторка закључује, 
резултат таквог аналитичког прегледа требало би да буде и путоказ ка одређењу 
нивоа/степена документарности мемоарских извора и њихове релевантности 
као извора за историју српске музике. 

Синтетична студија Наташе Марјановић, која остварује срећан спој 
музиколошких и књижевнотеоријских разматрања о улози музике у животу 
Срба у XIX веку, читаоцима нуди могућност сагледавања музичких пракси из 
визуре наших истакнутих писаца, који о музици пишу као директни учесници 
или посматрачи музичких догађаја. Посебна вредност ове научне монографије 
лежи не само у драгоценој сакупљеној и представљеној грађи, већ и у питањима 
која провоцира, као и отвореним новим пољима истраживања за која верујемо да 
ће привући и друге истраживаче и довести до нових тумачења и преиспитивања 
односа двеју уметности – књижевности и музике. Резултати истраживања 
представљени у монографији Музика у животу Срба у 19. веку: из мемоарске 
ризнице показују да је музика била значајан сегмент живота у свим друштвеним 
слојевима, у том сложеном раздобљу српске друштвене и културне историје. С 
обзиром на широк дијапазон разматраних тема, верујемо да ће књига Наташе 
Марјановић бити занимљива читаоцима различитих професионалних усмерења 
и личних интересовања. 

Маријана Кокановић Марковић
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